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 Sammanfattning  

 I 

Sammanfattning 

Att bygga energieffektiva bostäder blir idag allt viktigare. Grunden till detta arbete ligger i 
vårt intresse för energismart byggande och företagens nyfikenhet över huruvida de lyckats 
bygga energismart. Syftet med denna undersökning är att jämföra energiförbrukning för två 
principiella tillvägagångssätt att bygga flerbostadshus, som passiv- eller lågenergihus. 

De frågor som valts att behandla är: 

 Vad krävs för att ett hus ska klassas som ett passivhus respektive lågenergihus år 
2009?  Klarar respektive konstruktion målet för energiförbrukning?  Vilka faktorer påverkar skillnaden i den specifika energiförbrukningen?  Vilken typ av koncept rekommenderas? 

Utifrån en teoretisk referensram inom området och tillhandahållet material, såsom ritningar 
och uppgifter om energiförbrukning, har en jämförelse mellan dessa två olika konstruktioner 
gjorts. Studien har riktat in sig på att studera parametrar som specifik energiförbrukning per 
Atemp och bidragande faktorer till en mer eller mindre lyckad energiförbrukning. 

När det gäller kraven som ställs på byggnadstyperna så finns det två olika myndigheter, BBR 
och FEBY, som behandlar dessa frågor. BBR:s krav är mer generella medan FEBY:s krav 
gäller passivhus och nollenergihus. 

Det visar sig att FEBY 2009 råder att vikta energin vilket tar hänsyn till vilket energislag en 
byggnad värms med. Oavsett om man tar hänsyn till viktad energi eller inte så klarar båda 
konstruktionerna kraven som BBR ställer på respektive byggnad, men passivhusen når inte 
råden som FEBY ger.  

De faktorer som påverkar energiförbrukningen hos byggnaderna är formen på huset, lufttäthe-
ten, mängden köldbryggor, andelen inglasade balkonger och värmesystemens effektivitet. När 
man tittar på dessa faktorer visar det sig att de är olika viktiga då det gäller viktad- och ovik-
tad energi. Hur värmesystemet drivs spelar en större roll då man viktar energin, medan de 
andra faktorerna spelar en mer generell roll.  

Passivhusen har lyckats bättre med sin energieffektivitet då man viktar energin och lågenergi-
husen har lyckats bättre då man inte gör det. Arbetet har inte tagit hänsyn till kostnader i 
byggnation, kundnöjdhet eller brukarbeteende. Bristen på dessa faktorer gör det svårt att re-
kommendera en typ av konstruktion, men det antas att en blandning är det bästa. 
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Abstract 

Building energy efficient homes today are becoming more and more important. The founda-
tion for this work is in our interest for energy-smart construction and corporate curiosity over 
how they managed to build energy smart. The purpose of this study is to compare the energy 
consumption of two principal approaches to build apartment buildings, as passive or low en-
ergy houses. 

Research questions: 
• What is required for a building to be classified as a passive- or a low-energy building year 
2009? 
• Does both constructions reach their target for energy consumption? 
• Which factors influence the difference in specific energy consumption? 
• What kind of concept is recommended? 
 
Based on a theoretical framework in the field and provided materials, such as drawings and 
data on energy consumption, the comparison between these two different constructions made. 
The study has focused on the parameters specific energy consumption per Atemp and contrib-
uting factors to a more or less successful energy consumption. 

In terms of the demands made on building types, there are two different authorities, BBR and 
FEBY, which address these issues. BBR's requirements are more general while FEBY's re-
quirements include passive- and null energy houses. 

It turns out that FEBY 2009 recommends to weight the energy which takes into account the 
type of energy a building is heated with. Whether one takes into account the balanced energy 
or not both constructions reaches the requirements BBR sets in each building. 

The factors affecting the energy consumption of the buildings are the shape of the house, the 
air density, the amount of thermal bridges, the proportion of glazed balconies and heating 
system efficiency. When looking at these factors, it turns out that they are of different im-
portance when it comes to weighted and unweighted energy. How the heating system is 
powered plays a bigger role when weighting the energy, while the other factors play a more 
general role. 

Passive houses have been more successful in their energy efficiency when weighting the en-
ergy and low-energy houses have been more successful when the energy is not weighted. The 
work has not taken into account the costs of construction, customer satisfaction and user be-
havior. These combined factors make it difficult to recommend one type of construction, but 
it is assumed that a mix is the best. 
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Förkortningar/Teckenförklaring/Begreppsförklaring 

 Atemp - Σ invändig area för respektive våningsplan, vindsplan och källarplan som 
värms till mer än 10 °C 

 BBR - Boverkets byggregler 
 Brf - Brf står för bostadsrättsförening och är den part som ofta äger huset efter färdig-

ställt byggande. 
 ByA - byggarea, den markyta som tas upp av byggnaden 
 ebp - Energiformsfaktor för köpt biobränsle 
 Ebp - Levererat biobränsle 
 eel - Energiformsfaktor för köpt el 
 Eel - Levererad el 
 efv - Energiformsfaktor för köpt fjärrvärme 
 Efv - Levererad fjärrvärme 
 Eköpt - Köpt energi 
 es,v - Energiformsfaktor för sol- och vindenergi 
 Es,v - Levererad sol- och vindenergi 
 EViktad - Köpt energi, omräknad med energiformsfaktorer för respektive energityp 
 Exergi - kvaliteten och värdet på ett energislag 
 FEBY - Forum for energy efficient buildings 
 Klimatskal - Det ”skal” som avgränsar byggnaden från utomhusluften och mark 
 Köldbryggor - Byggnadsdetaljer med låg isolerande förmåga som bryter områden med 

god isolerande förmåga 
 Lågenergihus - I detta fall är det ett hus som underskrider BBR:s krav för hur mycket 

energi som får användas för uppvärmning och andra basfunktioner av huset. 
 Mineralull - en typ av isolering tillverkad av mineral  
 Passivhus - En typ av lågenergihus som har hårdare och fler krav än ett vanligt låg-

energihus.  
 Prefabricerad - Att något är prefabricerat betyder att det är byggt på fabrik och sedan 

levererat i färdigt skick. I detta fall monteras dock isolering och gips på plats för att 
undvika fuktskador. 

 Punkthus - fristående "höghus" med kvadratisk botten 
 Radiator - är ett värmeelement, eluppvärmt eller vattenburet som kan värma inomhus-

luft. 
 Slitsad stålregel - En regel av stål med spaltade hål för att minska värmeflödet 
 s-mått, exempelvis s1200 - ett centrumavstånd mellan t.ex. två reglar 
 Specifik energiförbrukning - maximalt tillåten energimängd per golvarea och år. 
 Säkerhetsfolie - Kombinerat igenomtrampningsskydd och ångspärr 
 Utfackningsväggar - Icke bärande yttervägg placerad på bjälklag mellan bärande in-

nerväggar eller pelare 
 VVS - Vatten, Värme och Sanitet. 
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1 INLEDNING 

I detta första kapitel kommer en presentation av undersökningen att göras. Här kommer syftet 
med studien att tas upp, hur studien har utförts och vilka frågor som har besvarats. Kapitlet 
börjar med en teoretisk bakgrund. Hur detta arbete har avgränsats beskrivs också i detta ka-
pitel. 

1.1 Bakgrund 

Detta examensarbete har sin grund i vårt intresse för energismart byggande. Passivhus har 
under senare år blivit väldigt omdiskuterat och det finns parter som gillar idén och parter som 
inte tror att det lönar sig att bygga passivhus. I dessa tider då jordens klimat är en omdiskute-
rad fråga passar det väl att göra denna typ av studie där vi jämför energieffektiviteten hos 
lågenergihus kontra passivhus. 

I en medelstor stad i mellersta Sverige har två oberoende rikstäckande byggföretag färdigställt 
två punkthus vardera. Det ena företaget benämner sina hus lågenergihus och det andra be-
nämner sina som passivhus. 

1.2 Problemformulering 

Nästan 40 % av den totala energiåtgången på jorden förbrukas av hus, kontor, affärer och 
andra byggnader (Wall, 2006). För att kunna uppnå de internationella kraven för energian-
vändning är det därför viktigt att byggnader håller en låg energiförbrukning. Det finns flera 
principiella tillvägagångssätt för att producera energisnåla flerbostadshus, exempelvis låg-
energi- eller passivhus. Genom att studera effekten av att bygga dessa två varianter av 
energisnåla hus kan man bestämma hur utfallet i brukarskedet blir, och om det faktiskt är någ-
ra större skillnader i energiförbrukning. Denna rapport kan användas för att avgöra vilken 
effekt som skiljer passivhusen mot lågenergihusen, och riktas främst till aktörer inom bygg-
branschen då de bär på ett stort ansvar för energianvändandets utveckling. 

1.3 Syfte och mål 

Syftet med denna undersökning är att jämföra energiförbrukning i brukarskedet för två princi-
piella tillvägagångssätt att bygga flerbostadshus, som passiv- eller lågenergihus. Skillnader i 
energiförbrukning och läckage ska analyseras och genom denna jämförelse ska ett tillväga-
gångssätt för konstruktion av energieffektiva klimatskal rekommenderas. 

1.4 Frågeställningar 

 Vad krävs för att ett hus ska klassas som ett passivhus respektive lågenergihus år 
2009? 

 Klarar respektive konstruktion målet för energiförbrukning? 
 Vilka faktorer påverkar skillnaden i den specifika energiförbrukningen? 
 Vilken typ av koncept rekommenderas? 
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1.5 Metod  

För att besvara arbetets frågeställning har den teoretiska referensramen satts i relation till de 
verkliga resultaten av denna studie. 

Ritningar har studerats för att få en noggrann bild över relevanta konstruktionsdelar i klimat-
skalet för respektive hustyp. I teoridelen har fokus legat på att beskriva de olika 
konstruktionerna för utfackningsväggar, tak, balkonginfästningar och grund för varje hustyp. 
Värmesystemen har också studerats och beskrivits i teoridelen och informationen kommer 
från ritningar och servicebesök på husens systemcentraler.  

Data i form av använd energi, både fjärrvärme och el, har samlats in från leverantören. Utifrån 
den informationen har förbrukningen sammanställts och satts i relation till Atemp för att på så 
sätt kunna jämföra energieffektiviteten husen emellan. Hänsyn har också tagits till vilken typ 
av energi som används och hur man använder energin i förhållande till exergin.  

För att hitta de kritiska punkterna för läckage gjordes en fältstudie med värmekamera i två 
lägenheter per hus. Fältstudien gick ut på att fotografera tänkbara kritiska punkter med hänse-
ende på värmeläckage i respektive konstruktion.  

Provtryckningsprotokoll har samlats in från båda byggföretagen och en jämförelse dessa 
emellan gjordes. 

För att förstå varför energiförbrukningen skiljer sig åt mellan de olika hustyperna uppfördes 
en tabell där Atemp sattes i relation till andra relevanta parametrar som kan ha påverkan på 
resultatet. Atemp sattes i relation till andelen takarea, andelen klimatskal, andelen fasadarea, 
andelen balkonginfästning och andelen fönsteryta. Dessa parametrar valdes eftersom de anses 
ha stor inverkan på hur mycket energi som läcker ut genom klimatskalet och på så sätt hur 
mycket energi som byggnaden förbrukar.  

Med stöd från den teoretiska referensramen har studiens resultat analyserats för att kunna be-
svara frågeställningen. 

1.6 Avgränsningar 

Studien är avgränsad till att jämföra de två hustyperna avseende energieffektivitet och täthet. 
En mer komplex undersökning vore intressant men ryms inte inom ramen för examensarbete 
på kandidatnivå. I en framtida studie kan variabler som brukarupplevt inomhusklimat och 
kostnadseffektivitet läggas till. 

1.7 Ansats 

Detta arbete har utförts med en kvantitativ ansats. Med kvantitativ ansats menas att man bear-
betar och analyserar statistik, siffror och beräkningar för att besvara frågeställningen och lösa 
problemet (Patel & Davidson, 2011). Inom kvantitativ bearbetning skiljer man mellan två 
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olika typer av statistik: deskriptiv- och hypotesprövande statistik. Den deskriptiva statistiken 
belyser forskningsproblemet genom att beskriva det insamlade materialet i siffror och kom-
mer användas i detta arbete. 
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2 TEORETISK REFERENSRAM 

I detta kapitel kommer allt teoretiskt underlag som använts i detta arbete att presenteras. Här 
beskrivs bland annat konstruktionen för hustyperna och värmesystemet.  

2.1 Definitioner  

I denna första del i kapitel två definieras några viktiga begrepp. 

2.1.1 Atemp 

Atemp är den sammanlagda golvyta innanför klimatskalet för samtliga våningsplan inklusive 
källare som är uppvärmda till minst 10o C. Det vill säga även den golvyta som innerväggar tar 
upp ingår i Atemp. Ytor för trapp och hisschakt räknas också med i denna yta. (BBR, 2008) 

2.1.2 Specifik energiförbrukning 

Specifik energiförbrukning avser summan av använd energi för alla energityper i kWh. De två 
hustyperna i studien använder energi i form av el och fjärrvärme. Ur ett miljöperspektiv anses 
de olika energiformerna vara olika rena och miljövänliga. Eftersom kvaliteten på ren el är 
mycket högre så bör elektricitet användas till annat än uppvärmning, då mycket av elektricite-
ten annars går till spillo. Av den anledningen viktar man energin, det vill säga använder en 
formel som är baserad på energins miljövärde. (Wall, 2007) 

Den viktade energin, Eviktad, kan enligt (Erlandsson, et al., 2009) beräknas med följande for-
mel:                                            

Formel 1- viktad energiförbrukning enligt FEBY 2009 

eel = 2,0 efv = 1,0 ebp = 1,0 es,v = 0,0 

Formeln säger att om man använder mycket el i förhållande till mängden fjärrvärme så kom-
mer Eviktad att bli högre och man har svårare att klara sina mål. Kraven kan man se i Tabell 1. 
FEBY:s krav för passivhus (Erlandsson, et al., 2009) 

2.1.3 Exergi 

Begreppet Exergi innebär att man klassar energi till olika kvalitetsnivåer. Energi som ger 
många användningsområden har högre kvalitet. Elektricitet är av högsta klass då den kan an-
vändas på väldigt många olika sätt. Värmer man en bostad med elektricitet så växlar vi alltså 
högklassig energi mot lågklassig värmeenergi. (Beckman, et al., 2005) 



 Teoretisk referensram 
 

7 

 

Att inte ta hänsyn till vilket energislag 
man värmer en fastighet med skulle  
kunna jämföras med att räkna mynt 
med olika valör utan att ta hänsyn till 
att det är just, olika valör, det vill säga 
olika värde på respektive mynt. (Wall, 
2007) 

I ett hus som värms med el, växlas 
elektricitet mot rumsvärme och här 
blir det relevant att ta med exergibe-
greppet i resonemanget och titta på 
respektive energislags värde. Det 
egentliga värdet (exergin) på 
rumsvärmen är en nämligen en tju-
gondel av värdet på den elektriska 
energi som radiatorn har värmts upp 
med. Man kan alltså jämföra detta med 
att växla ett antal tiokronor mot sam-
ma antal 50 öringar. (Wall, 2007) 

En värmepump drivs av elektricitet vilket är ett högklassigt energislag och är således mindre 
bra jämfört med fjärrvärme. Tack vare tekniken i värmepumpen så blir siffrorna något bättre 
jämfört med direktverkande el. I Figur 1 kan man se Göran Walls illustration över energi och 
exergi för några vanliga uppvärmningsformer. 

2.1.4 U-värde 

Alla ytor som avgränsar inomhusluften mot utomhusluften har ett så kallat U-värde. U-värde 
definieras som en konstruktions värmegenomgångskoefficient. Det är ett mått på den värme 
som transmitteras genom konstruktionen och enheten är W/m2 °C. För att kunna beräkna U-
värdet behöver man veta tjocklek på material och materialens värmemotstånd, RT, som har 
enheten är m2 °C/W. (Petersson, 2011)  
 
För konstruktioner som är uppbyggda av flera materialskikt kan värmeflödet beräknas med 
utgångspunkten att alla material har en egen tjocklek (di) och ett eget värmemotstånd (λi). Det 
enskilda värmemotståndet definieras som          
Formel 2 - Materialets enskilda värmemotstånd 

         Figur 1 - Energi och exergi. Illustration: 
Göran Wall 
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För att få det totala värmemotståndet använder man Formel 2 för alla material och summerar 
dessa. För konstruktioner såsom väggar, tak och grund tillkommer övergångsmotstånd i form 
av faktorerna Rsi och Rse. Rsi är övergångsmotståndet för konstruktionens insida och har 
värdet 0,13. Rse är övergångsmotståndet för konstruktionens utsida och har värdet 0,04. 
(Petersson, 2011) 

U-värdet är inversen av det totala värmemotståndet Rtot, det vill säga:          

Formel 3 - beräkning av U-värde 

2.2 Upptorkningsprocessen i brukarskedet 

Förutom att material som levereras till en byggarbetsplats är fuktiga så har materialen en ten-
dens att suga åt sig fukt under byggtiden. Denna fukt benämns byggfukt. När byggnaden står 
färdig och huset är tätt, vill materialet komma i fuktbalans med omgivningen. Det betyder att 
fukten kommer avges under en viss period efter byggnationens färdigställande. Betong är ett 
material som håller mycket byggfukt och kräver därför lång tid för uttorkning. Torktiden be-
ror av vilken materialtyp det är och hur mycket fukt det innehåller, hur konstruktionen ser ut 
och hur varm och torr omgivningen är. (Osterling, et al., 2014) För att skynda på torktiden 
kan man de första åren då byggnaden står färdig öka inomhustemperaturen för att sedan sänka 
den igen då byggnaden anses uttorkad. Det leder till att mer energi krävs de första åren och att 
energiförbrukningen kommer bli mindre åren framöver. (Petersson, 2009) 

2.3 Forum för Energieffektiva Byggnader - FEBY:s krav för passivhus 

En styrgrupp för energimyndigheten har gett Forum för Energieffektiva Byggnader (FEBY) i 
uppdrag att ta fram en kravspecifikation för passivhus och nollenergihus i Sverige. 
(Erlandsson, et al., 2009) 

Kraven för passivhus är många. Definitionen av passivhus innehåller ett krav där man inte ska 
behöva tillföra någon energi alls för uppvärmning, men detta krav fungerar inte i vårt kalla 
klimat i Norden (Andrén, 2010). Därför är kraven lite lägre här i Sverige. Det finns olika krav 
för material, ljud, termisk komfort, maximal elförbrukning, luftläckage, U-värden på fönster 
och glasytor. Dessutom finns ett krav på att det ska gå att se skillnad på energiåtgång i form 
av hushållsel, fastighetsel och värmeenergi på minst en månadsbasis. I detta arbete kommer 
endast kraven för energiförbrukning, lufttäthet (läckage) och U-värden att behandlas, vilka 
kan ses i Tabell 1. FEBY har delat in vårt avlånga land i tre klimatzoner, se Figur 2. Beroende 
på klimatzon kan kraven för passivhus se olika ut. 
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Tabell 1. FEBY:s krav för passivhus 

 Klimatzon 1 Klimatzon 2 Klimatzon 3 

Effektkrav för bostä-
der och lokaler 

12 W/m
2
 Atemp +garage 11 W/m

2
 Atemp +garage 10 W/m

2
 Atemp +garage 

Effektkrav för mindre 
fristående bostäder ≤ 
200 m2 

14 W/m
2
 Atemp +garage 13 W/m

2
 Atemp +garage 12 W/m

2
 Atemp +garage 

Läckage 0,3 L/s m
2
 0,3 L/s m

2
 0,3 L/s m

2
 

U-värde för fönster 
och andra glasytor 

≤0,9 W/m2
*K ≤0,9 W/m2

*K ≤0,9 W/m2
*K 

Kraven för köpt energi styrs av (BBR, 2008) som kan ses i Tabell 3. 
 

Figur 2. Sveriges klimatzoner. Källa: www.nollhus.se  
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Enligt FEBY 2009 finns råd för hur hög energiförbrukningen maximalt bör vara. Här finns 
råd för både viktad energi och oviktad energi, se Tabell 2 - FEBY:s råd för energiförbrukning. 
Det är klimatzon 3 som gäller för denna studie.  
 
Tabell 2 - FEBY:s råd för energiförbrukning. Källa: FEBY 2009 

 Klimatzon 1 Klimatzon 2 Klimatzon 3 

Eviktad ≤ 6Β kWhviktad/m
2
 

Atemp+garage, år 

≤ 6ヴ kWhviktad/m
2
 

Atemp+garage, år 

≤ 60 kWhviktad/m
2
 

Atemp+garage, år 

Eköpt för icke elvärmda 
byggnader 

≤ ヵΒ kWhköpt/m
2
 

Atemp+garage, år 

≤ ヵヴ kWhköpt/m
2
 

Atemp+garage, år 

≤ ヵ0 kWhköpt/m
2
 

Atemp+garage, år 

Eköpt för elvärmda 
byggnader 

≤ ンヴ kWhköpt/m
2
 

Atemp+garage, år 

≤ ンヲ kWhköpt/m
2
 

Atemp+garage, år 

≤ ン0 kWhköpt/m
2
 

Atemp+garage, år 

    

 
Dessa råd är dock bara just råd och i praktiken räcker det med att nå BBR:s krav som man kan 
se i Tabell 3. 

2.4 BBR:s krav för lågenergihus 

Kraven för lågenergihus i detta sammanhang kommer från BBR 16 (BFS 2008:20). Eftersom 
bygglov söktes för de aktuella lågenergihusen 2010 kan inte senare utgåvor tillämpas. BBR:s 
krav sammanställs i Tabell 3. 

Tabell 3 - Bostäder med annat uppvärmningssätt än elvärme. Källa: BBR 16 

 Klimatzon 1 Klimatzon 2 Klimatzon 3 

Byggnadens specifika energi-
användning  

≤ ヱヵ0 kWh/m2
, Atemp 

och år  

≤ ヱン0 kWh/m2
, Atemp 

och år 

≤ ヱヱ0 kWh/m2
, Atemp 

och år 

Genomsnittlig värmegenom-
gångskoefficient, U-värde 

0,5 W/m
2
 K 0,5 W/m

2
 K 0,5 W/m

2
 K 

2.5 Klimatskal 

Med klimatskalet, alternativt klimatskärmen, menas de delar av en byggnad som utgör gräns 
mot uteluften. Här ingår alltså väggar, fönster, dörrar och tak, dock inte grund. Klimatskalets 
kvalitet bestämmer hur stora transmissionsförlusterna blir och på så sätt också hur mycket 
energi som krävs för att värma byggnaden. (Abel & Elmroth, 2013) 
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2.5.1 Fönster 

Fönster i en byggnad är generellt sett en viktig del att se över då man vill bygga energisnålt. 
Fönster har ett U-värde på ca 1,0 W/m2 oC, som går att jämföras med väggar som har U-
värden på runt 0,10 W/m2 oC. Med det sagt så betyder det att fönster står för en större andel 
av värmeförlusterna än väggarna per m2. (Abel & Elmroth, 2013) 

Det finns dock fönster på marknaden med betydligt lägre U-värde än 1,0 W/m2 oC och det 
beror till största delen på den utveckling som skett vid glastekniken i form av olika belägg-
ningar och lösningar med ädelgaser i konstruktionen. Detta har lett till att det numera är 
fönsterkarmarna som har den sämre värmeisoleringsförmågan. Det leder i sin tur till att stora 
fönster får lägre U-värde än små fönster i och med att andelen fönsterkarm per fönsteryta är 
mindre. (Abel & Elmroth, 2013) 

2.5.2 Slitsade stålreglar i utfackningsväggarna 

Idag används ofta slitsade stålreglar i ytterväggarna istället för den vanliga typen med träreg-
lar. Alla material har ett så kallat λ−värde. λ−värdet anger hur stor mängd värme som under 
en timme leds genom 1 m2 material med en tjocklek på 1 m, då temperaturskillnaden mellan 
ytorna är 1 °C. (Rockwool, u.d.) Stål har högre λ−värde, ca 50 W/m°C, än trä, som har ca 
0,14 W/m°C. Detta betyder att stål lättare leder värme ut ur byggnaden vilket oftast är en 
nackdel.  

En slitsad stålregel är en regel där livet är slitsat. En slits kan beskrivas som ett långsmalt hål. 
Slitsarna gör att värmeförlusterna genom väggen minskar eftersom transportvägen genom 
materialet blir längre. Detta illustreras i Figur 3 nedan. Stålreglar är tunnare än träreglar, vil-
ket också hjälper till att minska värmeförlusterna. (Åstedt, u.d.) 



Effekten av att bygga energisnåla flerbostadshus 

12 

 

Figur 3 - Värmetransport i slitsad stålregel t.v. Regeluppbyggnad med slitsade stålreglar och 
skenor t.h. Illustration: Stålbyggnadsinstitutet 

2.5.3 Byggnadens form 

Med byggnadens form menas i detta sammanhang formen på huset. Den optimala formen, 
med avsikt på energiåtgång, vore en sfärisk byggnad utan fönster, dörrar och andra öppningar 
i klimatskalet. Denna typ av byggnad är dock ur flera synsätt omöjlig att leva i. Formen på 
husen har alltså betydelse för hur stor energiåtgången blir. Ett rektangulärt hus har större an-
del klimatskal per Atemp än ett kvadratiskt hus med samma Atemp, vilket leder till mer energi 
som läcker genom klimatskalet. En helt kvadratisk byggnad har även mindre andel köldbryg-
gor än ett mångkantigt hus med samma Atemp eftersom hörn och skarvar ofta är stora 
köldbryggor. Det leder också till minskat läckage och mindre energi för uppvärmning. 
(Andrén & Tirén, 2012)  

En enkel förklaring till hur byggnadens form har betydelse för andelen fasadyta per Atemp kan 
ses i Figur 4. 
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Figur 4 - Förklaring till sambandet mellan en byggnads utformning och dess energiförbrukning. Il-
lustration: Egen illustration. 

2.5.4 Köldbryggor 

När ett hus skall konstrueras och byggas kan av olika skäl inte samma isoleringstjocklek an-
vändas i hela huset. Det vill säga att det på alla ytor i byggnadens yttersta konstruktion inte 
kan finnas lika god isoleringsförmåga. Detta innebär att det bildas köldbryggor där byggnads-
detaljer med låg isolerande förmåga bryter områden med god isolerande förmåga. (Abel & 
Elmroth, 2013) 

En förutsättning för att skapa byggnader med låg energiförbrukning och samtidigt god termisk 
komfort är att minimera dessa köldbryggor eftersom de ger en ökad värmeförlust och lokala 
yttemperatursänkningar. Köldbryggor som till exempel finns nära en radiatortermostat kan 
skapa onödig energiåtgång då termostaten vill leverera mer värme till ett rum som redan hål-
ler tillräcklig temperatur. (Abel & Elmroth, 2013) 

Köldbryggorna finns oftast vid de mest komplicerade konstruktionsdetaljerna.  Dessa köld-
bryggor uppstår vid anslutningar mellan ytterväggar och grundkonstruktion, 
balkonginfästningar, anslutningar mellan bjälklag och klimatskalet och bärande innerväggar 
som ansluter mot ytterväggarna. Mindre köldbryggor uppstår till exempel också av träreglar 
och stålreglar i ytterväggar. Köldbryggor uppstår följaktligen på många olika platser i en 
byggnad och den relativa betydelsen för dessa ökar då konstruktionen för övrigt är välisole-
rad. (Abel & Elmroth, 2013) 
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2.5.5 Läckage och undersökning med värmekamera 

Värmekameror har länge använts för att inspektera värmeförluster från byggnader. Speciella 
handkameror har utvecklats för detta ändamål. Figur 5 visar hur en typisk värmekamera för 
detta ändamål kan se ut.  

 

Värmekameror används inte bara inom byggteknik, utan även inom helt andra områden. Så-
dana användningsområden är till exempel att upptäcka skador på djur, hitta gasläckor, 
lokalisera brand med robotteknik, medicinsk diagnostik och övervakning. (Rikke & Thomas, 
2013) 

Blå och mörk färg indikerar att om-
rådet är kallt i förhållande till resten 
av bilden. Röd och ljus färg indikerar 
att området är varmt i förhållande till 
resten av bilden. Figur 6 visar en 
undersökning av en altandörr och 
man kan se på de olika glaspartierna 
att vänstra dörren har tappat gasfyll-
ningen i glaskassetten. 

Figur 5 - Flir i50. Källa: modifierad bild från www.termometer.se 

Figur 6 -  Undersökning av altandörr med kattlucka. 
Foto: www.termokontroll.se 
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2.6 Byggnadens täthet 

För att det ska vara möjligt att styra ventilationen och göra värmeåtervinningen effektiv är 
byggnadens täthet en viktig faktor. Om byggnaden är otät kommer en del av frånluften passe-
ra klimatskalet och alltså inte värmeväxlaren, vilket gör att den varma luften inte återvinns. 
Dessutom riskerar det att fukt förs in i konstruktionen. För att kunna uppnå ett lågt effektbe-
hov är det viktigt med en effektiv värmeåtervinning. Redan vid projekteringen bör man vara 
noggrann och planera alla tekniska lösningar så att de i verkligheten går att genomföra med 
ett gott resultat. De punkter som man ofta har svårt att uppnå god täthet i är fönstersmygar, 
bjälklagskanter, dörrar och fönster. (Andrén, 2010) 

Täthetsprover ger ett mått på hur många l/s m2 luft som läcker ut genom klimatskalet på en 
byggnad. 

2.6.1 Hur utförs täthetsprov? 

Den metod som är vanligast för täthetsprover idag är baserad på över- och undertryck i bygg-
naden. Till att börja med måste man täta alla ventilationsdon och avlopp. Man monterar sedan 
en fläkt i en av byggnadens naturliga öppningar, ofta en dörr. Denna fläkt används för att ska-
pa ett under- respektive övertryck i byggnaden på ± 50 Pa. Luftflödet som behövs för att 
skapa denna tryckskillnad mäts. Enligt EN- standarden ska luftflödet mätas vid minst fem 
trycksteg över byggnaden. Temperaturen inne och ute, vindhastigheten och atmosfärstryck 
ska också mätas i samband med provtryckningen. För att ge ett tillförlitligt värde ska vindhas-
tigheten uppgå till maximalt 6 m/s eller 3 på Beaufortskalan. (SP Sveriges Tekniska 
Forskningsinstitut, u.d.) 

Utöver lokala klimatförhållanden ska även läckaget redovisas. Läckagesökningen sker med 
fördel i samband med provtryckningen och görs helst med värmekamera. Om temperatur-
skillnaden är för liten mellan inne och ute för att göra läckagesökningen med värmekamera 
finns också andra metoder såsom läckagesökning med spårgas. (SP Sveriges Tekniska 
Forskningsinstitut, u.d.) 

2.7 Byggnadens energianvändning 

Med byggnadens specifika energianvändning menar man den levererade energin, vanligen 
benämnd köpt energi, under ett normalår. Man kan dela upp byggnadens energianvändning i 
hushållsel/verksamhetsel och driftel/fastighetsel. Hushållsel ingår inte i byggnadens specifika 
energianvändning. Indirekt ger hushållselen en påverkan i och med att förlusterna i form av 
värme påverkar hur mycket energi som behövs för byggnaden. (BBR, 2008) 
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Normalårskorrigering görs varje år för att jämna ut stora skillnader i energikostnader under 
kalla och varma år, samt för att kunna se om aktuellt år har varit kallare eller varmare än nor-
malåret. Den verkliga förbrukningen justeras utifrån hur mycket temperaturen under året har 
skiljt sig från ett normalår. Ett normalår definieras utifrån föregående normalperiod som mätts 
upp under 30 år. Det finns flera olika metoder för att göra normalårskorrigering, men de be-
handlas inte i detta arbete. (Dahl, 2012) 

2.7.1 Hushållsel 

Varje hushåll har en individuell elförbrukning. I denna hushållsförbrukning ingår el för till 
exempel TV, mikrovågsugn, diskmaskin samt annan privat elutrustning. Hushållselen ingår 
inte i den specifika energiförbrukningen för en fastighet. (BBR, 2008) 

2.7.2 Fastighetsel 

Fastighetsel är den elektricitet som förbrukas av den utrustning som hör till byggnadens drift, 
det vill säga den förbrukning som inte är kopplad till en enskild lägenhet i ett flerbostadshus. 
Exempel är belysning i trapphus och andra gemensamma lokaler samt driften av fläktsystem 
och cirkulationspumpar för värmesystem. Fastighetselen ingår i den specifika energiförbruk-
ningen för en fastighet. (BBR, 2008) 

2.7.3 Fjärrvärme 

Fjärrvärme distribuerar värmeenergi i form av varmt vatten eller ånga från en central källa till 
flerbostadshus, industrier eller andra stora kommersiella byggnader för bland annat rumsupp-
värmning, uppvärmning av hushållsvatten och matlagning. (Gary, 2013) 

Fjärrvärmesystem är uppbyggda av tre primära komponenter: 

 Produktionskälla  Distributionsnätverk  Sammanlänkning till kunderna 

Den huvudsakliga energikällan till fjärrvärme i den aktuella staden kommer från förbrända 
sopor, som inte går att återvinna på annat sätt än till energiåtervinning. Värmen som uppstår 
när sopor förbränns används för att hetta upp vatten. Det varma vattnet skickas ut via fjärr-
värmesammanlänkningen till kunderna där det överför sin energi till bland annat radiatorer, 
golvvärme och hushållsvarmvatten. (Tekniska Verken, 2013) 

2.7.4 Värmepump 

Värmepumpar är idag eftertraktade eftersom de minskar elenergibehovet jämfört med vatten-
buren elvärme och direktverkande el. Det finns olika typer av värmepumpar i vilka principen 
är densamma och framgår av Figur 7.  
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I en värmepump cirkule-
rar ett köldmedium som 
förångas vid lågt tryck 
och låg temperatur och 
som kondenserar vid 
högt tryck och hög tem-
peratur. I förångaren 
värms det flytande 
köldmediet med frånluft 
och övergår till kall 
ånga. Kompressorn, som 
är eldriven, höjer trycket 
och på så sätt också ång-
ans temperatur. Den 

varma ångan fortsätter till kondensorn där anslutning till värmesystemet finns. Kondensorn 
kondenserar den varma ångan till varm vätska och kondenseringsenergin förs över till värme-
systemet. När den varma vätskan sedan återförs via strypventilen minskar trycket och därmed 
också temperaturen. Den nu avkylda köldmedievätskan kan återigen användas i systemet. 
(Warfvinge & Dahlblom, 2010) 

Värmen som avges vid kondensorn är summan av den upptagna värmen i förångaren och 
kompressoreffekten. Värmefaktorn anger förhållandet mellan effekten som avges i konden-
sorn och eleffekten tillförd i kompressorn. (Warfvinge & Dahlblom, 2010) 

          

Formel 4 - Värmefaktorn för värmepump 

där Vf är värmen i förångaren och Vk är kompressoreffekten. 

Värmefaktorn kan bli så hög som 3-4. 

2.7.5 FTX-system 

FTX är ett till- och frånluftsystem med återvinning, det vill säga att man återvinner värmen i 
frånluften. Köksfläktens frånluft går dock direkt ut ur byggnaden i eget rörsystem, eftersom 
denna luft innehåller fett från matlagning, som annars skulle sätta igen filter i luftbehand-
lingsaggregatet. Tilluften tas in genom antingen ett galler i yttervägg, genom huvar på taket 
alternativt ett torn på marken. Tilluften går sedan till luftbehandlingsaggregatet där också 
frånluften passerar. I luftbehandlingsaggregatet finns värmeväxlare som värmer tilluften med 

Figur 7 - Principen för en värmepump  
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frånluften. Det finns flera olika typer av värmeväxlare, bland annat vätskekopplade batterier 
och plattvärmeväxlare. (Warfvinge & Dahlblom, 2010) 

När det gäller vätskekopplade batterier innebär det att två luftbatterier kopplas samman med 
en vätskekrets. Ett av batterierna placeras i tilluftskanalen och det andra i frånluftskanalen. 
Mellan batterierna cirkulerar vätska med hjälp av en pump. Vätskan värms upp då den når 
batteriet för frånluftskanalen och kyls när den värmer upp tilluften, det vill säga, en värme-
växling har gjorts. (Warfvinge & Dahlblom, 2010) 

Plattvärmeväxlare fungerar genom att tunna parallella metallplåtar med hög värmelednings-
förmåga bildar spalter där varm frånluft och kall tilluft strömmar i varannan spalt. 
Strömningsriktningarna är vinkelräta mot varandra. Den varma frånluften värmer upp metall-
plåtarna som i sin tur värmer tilluften. Tack vare att luftflödena inte är i kontakt med varandra 
överförs inga föroreningar. (Warfvinge & Dahlblom, 2010) 
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3 BESKRIVNING AV EMPIRIN (RESULTAT) 

Den data som hämtats in kommer att beskrivas närmre i detta kapitel. Här kommer också 
beskrivning av objekten, beräkningar och resultat att redovisas.  

3.1 Grovbeskrivning av objekten 

Objekten består av fyra punkthus, två lågenergihus och två passivhus. Lågenergihusen är pre-
cis lika stora och uppbyggda på samma sätt. Det enda som skiljer lågenergihusen åt är att 
värmepumpen som värmer upp båda husen står i det ena huset. Lågenergihusen har fem vå-
ningar med sammanlagt 36 lägenheter. Takhöjden är 2500 mm. Huset bärs upp av 
betonginnerväggar och stålpelare. Ytterväggarna är prefabricerade väggar med träreglar. 

Passivhusen är identiska. Varje hus har fem våningar och är uppbyggda av bärande innerväg-
gar av betong och stålpelare. Utfackningsväggarna är tillverkade med slitsade stålreglar. Båda 
husen har sammanlagt 24 lägenheter och takhöjden är 2600 mm.  

3.2 Jämförelse 

I detta kapitel görs en jämförelse mellan de olika konstruktionsdelarna i husen. 

3.2.1 Passivhusens väggar 

Passivhusen är uppbyggda med bärande innerväggar av armerad betong. Innerväggarna bär 
upp bjälklagen och ovanliggande plan tillsammans med stålpelare som står med ett beräknat 
avstånd utmed husets ytterväggar. Innerväggarna är genomgående 230 mm tjocka. 
 
Ytterväggarna är prefabricerade utfackningsväggar. Utfackningsväggarna är inifrån sett upp-
byggda med en 13 mm gipsskiva skruvad på 70 mm stålreglar med mellanliggande isolering. 
Innanför detta första lager av 70 mm isolering finns en plastfolie monterad som utgör fukt-
spärr. Nästa lager består av 120 mm mineralull, staplad mellan de stålpelare som bär 
ovanliggande bjälklag. Utanför detta lager av 120 mm isolering finns ytterligare 120 mm mi-
neralull mellan slitsade stålreglar, det vill säga, reglar och isolering ligger utanför 
bjälklagskanten. På dessa reglar är en fuktbeständig vindskyddsskiva monterad. Ytterst finns 
en 50 mm putsbärare av mineralull med fasadputs. Det genomsnittliga U-värdet på denna 
konstruktionslösning är 0,11 W/m2 C. En principiell ritning över detta kan ses i Figur 8. 
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Figur 8 - Passivhusens yttervägg 

3.2.2 Lågenergihusens väggar 

En profil av lågenergihusens väggar visas i Figur 9. Inifrån sett finns en 13 mm gipskiva 
skruvad på 195 mm träregel med mellanliggande isolering av mineralull. På träreglarna är en 
fukt- och vindbeständig skiva monterad vartefter en putsbärare om 80 mm av mineralull är 
monterad. Fasaden har som ytskikt en puts. Den sammanlagda väggtjockleken är i detta fall 
ca 316 mm, där 275 mm består av isolering. En U-värdesberäkning för denna väggtyp redovi-
sas i Bilaga 1.  

Företaget som uppfört byggnaden 
har räknat fram ett Um för denna 
väggtyp och med denna konstruktion 
får väggen ett U-värde på 0,137 
W/m2 oC. Resultatet för beräkningen 
gjort i denna rapport slutade på 0,140 
W/m2K, och beräkningarna kan 
beskådas i Bilaga 1. 

 

  

Figur 9 - Väggdetalj lågenergihus 
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3.2.3 Passivhusens takkonstruktion 

Passivhusens tak har, utifrån sett, ett tätskikt av plåt monterat på 23 mm råspont med efterföl-
jande luftspalt på 25 mm. Mellan limträbalkar 90x540, som ligger med s1200, finns ett lager 
lösull på 500 mm. Under limträbalkarna är en säkerhetsfolie monterad följt av glespanel med 
dimensionen 28x70 s300. På 
glespanelen är två lager gips 
skruvade varav den ena är 13 mm 
och den andra en 15 mm brand-
gipsskiva. Det genomsnittliga U-
värdet på denna takkombination 
blir 0,08 W/m2 C. Figur 10 visar 
passivhusens takkonstruktion.  

 

 

3.2.4 Lågenergihusens takkonstruktion 

Lågenergihusens takkonstruktion 
består, utifrån sett av ett plåttak på 
en underlagstäckning. Under-
lagstäckningen är fäst på 23 mm 
råspont. Konstruktionen fortsätter 
med en ventilerad kallvind med 
450 mm lösull, med ett λ-värde på 
0,042 W/moC, som ligger på be-
tongbjälklaget, se Figur 11. Detta 
ger takkonstruktionen ett totalt U-
värde på 0,092 W/m2 K. 

Figur 10 - Passivhusens takkonstruktion 

Figur 11 - Takfot lågenergihus 
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3.2.5 Passivhusens grundkonstruktion 

Grunden räknas, som beskrivet tidigare i rapporten, inte in i klimatskalet. En del av värmeför-
lusterna sker dock genom grunden och beroende på hur konstruktionerna i de två hustyperna 
ser ut kan grundens utformning spela in på skillnaden i total energiförbrukning. I Figur 12 ser 
man passivhusens profil för kantbalk med nedanförliggande grundplatta.   

Som man kan se på illustrationen i Figur 12 kan konstruktionen se väldigt olika ut beroende 
på var man befinner sig i plattan. Denna detalj där utfackningsväggen möter plattan går att 
jämföra med lågenergihusens illustration i Figur 13. Passivhusens grund är uppbyggd på en 
grundsula, som är gjuten inuti ett lager med 150 mm makadam på en fiberduk. På grundsulan 
och makadamen ligger 200 mm cellplast. Ovanpå cellplasten ligger en plastfolie med ytterli-
gare 100 mm cellplast ovanpå. Därefter kommer själva plattan som består av 100 mm betong 
och tillhörande golvbeläggning. 

Denna konstruktionstyp har ett U-värde på 0,11 W/moC. 

 

Figur 12 - Grunddetalj passivhus 
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3.2.6 Lågenergihusens grundkonstruktion 

I Figur 13 illustreras grundkonstruktionen för lågenergihusen. Mängden isolering under plat-
tan är relativt liten jämfört med föregående konstruktion.  Konstruktionstypen här består av en 
fiberduk med påliggande 100 mm sprängsten. På sprängstenen ligger 100 mm isolering och 
sedan kommer plattan, som är relativt tjock jämfört med passivhusens platta, på 200 mm med 
ovanpåliggande golvbeläggning. Den här konstruktionsdelen får ett U-värde på 0,246 W/moC, 
vilket är högre än passivhuskonstruktionens U-värde. 

 

 

Figur 13 - Grunddetalj för lågenergihusen 

3.2.7 Köldbrygga vid balkonginfästning för passivhusen 

I passivhusens konstruktion för balkonginfästningarna har man drygt 70 % mer isolering vil-
ket borde ge väsentligt mindre andel värmeförlust. Mellan bjälklaget och balkongplattan kan 
man, i Figur 14, se att 120 mm stenull är monterad jämfört med de 70 mm som finns monterat 
i lågenergihusens balkonginfästningar. 

 

Figur 14 - Passivhusens balkonginfästning 
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3.2.8 Köldbrygga vid balkonginfästning för lågenergihusen 

Lågenergihusens balkonginfästning har, jämfört med, passivhusen mindre isolering mellan 
bjälklag och balkongplatta. I Figur 15 kan man se balkonginfästningen för lågenergihusen där 
70 mm stenull är monterad. 

 

Figur 15 - Lågenergihusens balkonginfästning 

3.2.9 Ventilation och värmesystemet hos passivhusen 

I passivhusen nyttjas en lösning för ventilation med återvinning. System med denna utform-
ning betecknas FTX. Här kan systemet också få tillskott av fjärrvärme när det är nödvändigt i 
värmebatteriet. Inkommande luft går mot luftbehandlingsaggregatet där värme från frånluften 
växlas över till tilluften i en plattvärmeväxlare. Frånluften tas från badrum och kök, dock ej 
köksfläktarnas frånluft över spis då denna luft innehåller fett från matlagning och då skulle 
sätta igen plattvärmeväxlaren. Frånluften över spis går således direkt ut, utan återvinning. 
Verkningsgraden för denna plattvärmeväxlare är ca 80 %. En principskiss över detta system 
kan ses i Figur 16. 
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Figur 16 - Principskiss över FTX-systemet i passivhusen 

3.2.10 Ventilation och värmesystem hos lågenergihusen 

Lågenergihusen har ett vattenburet värmesystem där värmekällan är en värmepump (VP) som 
nyttjar återvunnen värme från ventilationens frånluft. Vid behov kan fjärrvärme spetsa värme-
systemet. VP är placerad i en av byggnaderna men försörjer bägge byggnaderna med 
vattenburen värme till radiatorer i respektive lägenhet. Att VP är placerad i lågenergihus 1 
innebär att el-förbrukningen blir högre i detta hus, vilket man kan se i Figur 18. 

Enkelt beskrivet passerar respektive hus frånluftventilation ett värmebatteri som finns placerat 
på de bägge byggnadernas översta våning. Här värmer lägenheternas frånluftventilation en 
vätska som cirkulerar mellan dessa värmebatterier och den VP som nämnts i föregående 
stycke. Denna vätska cirkulerar i ett slutet system och förflyttar således återvunnen värme 
från byggnadernas frånluft till värmepumpen. 

När den cirkulerande vätskan passerar värmepumpen, växlas värmen över till ytterligare ett 
slutet system i själva VP. I detta slutna system cirkulerar ett köldmedium som förångas en 
"förångare". Kompressorn i VP höjer sedan trycket på köldmediet och därmed värmen.  När 
sedan det förångade köldmediet når kondensatorn så växlas värmen över till radiatorsystemet 
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då köldmediet kondenserar. Nu när vätskan i radiatorsystemet är uppvärmd kan via den, vär-
me levereras till respektive lägenhets radiatorer. Bakom varje radiator finns tilluften för 
respektive lägenhet och som således värms av radiatorn. Figur 17 visar en principskiss över 
lågenergihusens värmesystem med återvinning av ventilationens frånluft. 

 

Figur 17 - Lågenergihusens värmesystem med återvinning av ventilationens frånluft. 

3.2.11 Passivhusens fönster 

De fönster som är monterade i passivhusen har ett U-värde på 0,9 W/m2 oC. Total yta för 
fönster när det gäller passivhusen uppgår till 440 m2, vilket är 15,5 % i förhållande till Atemp. 
Ser man på den totala fasadarean så är andelen fönsteryta 18,1 %. 

3.2.12 Lågenergihusens fönster 

U-värdet på lågenergihusens fönster ligger på 1,1 W/m2 oC.  Andelen fönster uppgår till 368 
m2, vilket i förhållande till Atemp är 11,6 %. Tittar man på den totala fasadytan är andelen 
fönsteryta 19,1 %. 

3.2.13 Resultat för passivhusens täthetsprov 

Under byggnationen av passivhusen utfördes täthetsprov för alla utrymmen i byggnaderna. 
Denna rapport redovisar resultatet för en av byggnaderna. Kravet i FEBY 09 för täthet i pas-
sivhus är ≤ 0,3 l/s m2. Medelvärdet för byggnaden är 0,26 l/s m2. 
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3.2.14 Resultat för lågenergihusens täthetsprov 

Täthetsprov utfördes i två av 36 lägenheter under färdigställandet av byggnaderna. Kravet 
som byggföretaget ställt internt är att inte överstiga 0,5 l/s m2. Medelvärdet för dessa två lä-
genheter är 0,17 l/s m2. 

3.2.15 Sammanfattning av konstruktionens jämförelse 

Tabell 4 är en sammanställning av de största skillnaderna i data konstruktionerna emellan. 

Tabell 4 - Sammanställning konstruktionsdel per Atemp och dess U-värde 

Konstruktionsdel Andel/Atemp U-värde W/m2 oC Övrigt 

Väggar passivhus 0,70 0,110  

Väggar lågenergihus 0,49 0,137  

Tak passivhus 0,20 0,080  

Tak lågenergihus 0,22 0,092  

Grund passivhus 0,20 0,110  

Grund lågenergihus 0,22 0,246  

Balkonginfästning passivhus - - 120 mm isolering 

Balkonginfästning lågenergihus - - 70 mm isolering 

3.3 Tekniska data 

Under denna subrubrik kommer data i form av bland annat energiförbrukning att redovisas. 
Mycket data som presenteras sammanställs i diagram och figurer för att underlätta läsning-
en. 
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3.3.1 Sammanställning av tekniska data 

Tabell 5 visar en sammanställning av tekniska data i en jämförelse mellan objekten. 

Tabell 5 - Teknisk datasammanställning 

 Lågenergihus  Passivhus 

Atemp 3166 m
2
 > 2840 m

2
 

Takarea 702 m
2
 > 576 m

2
 

Fasadarea utan fönster och dörrar 1558 m
2
 < 1980 m

2
 

Fönster + fönsterdörrar 368 m
2
 < 440 m

2
 

Klimatskal inkl. tak, dörrar och fönster 2628 m
2
 < 2996 m

2
 

Andel fönster per Atemp 11,6 % < 15,5 % 

Fjärrvärmeförbrukning 109535 kWh < 175590 kWh 

Fastighetsel 78150 kWh > 13641 kWh 

Etot 187685 kWh < 189231 kWh 

Eviktad 265835 kWh > 202872 kWh 

Energiåtgång per Atemp 59,28 kWh/m
2
 < 66,63 kWh/m

2
 

Viktad energiåtgång per Atemp 83,97 kWh/m
2
 > 71,43 kWh/m

2
 

Köldbrygga balkonginfästning 190 m < 217 m 

Täthetsprov  0,17 l/s m
2
 < 0,26 l/s m

2 

Antal meter balkonginfästning  / Atemp 0,060 m/m2 < 0,076 m/m2 

Takarea/Atemp 0,22  > 0,20  

Klimatskal/Atemp 0,83  < 1,05  

Fasadarea/Atemp 0,49  < 0,70  

Denna tabell finns också med som bilaga 3. 
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3.3.2 Elförbrukning 

I figur 18-21 visas elförbrukningen för respektive hus. I diagrammen finns också kurvor för 
2013 års medeltemperatur och medeltemperaturen för ett normalår baserat på mätningar gjor-
da 1961-1990. 

 

Figur 18 - Elförbrukning 2013 för lågenergihus 1 
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Figur 19 - Elförbrukning 2013 för lågenergihus 2 

 

Figur 20 - Elförbrukning 2013 för passivhus 1 
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Figur 21 - Elförbrukning 2013 för passivhus 2 

3.3.3 Fjärrvärmeförbrukning 

Fjärrvärmeförbrukningen ligger på ett abonnemang per bostadsrättsförening och är den sam-
manlagda förbrukningen för båda husen i respektive förening, därför behövs endast två 
diagram. I och med att husen är nästan identiska så antas att den totala fjärrvärmeförbrukning-
en delas på två för att visa åtgången per hus. 

I Figur 22 och Figur 23 kan man se fjärrvärmeförbrukningen per månad för år 2013. Medel-
temperaturen för året finns också inlagd och även en medeltemperatur för normalårsperioden 
1961-1990. 

Som man kan se i september i Figur 22 så är den normalårskorrigerade fjärrvärmeförbruk-
ningen negativ. Detta beror på att man inte fått in rätt värden från husens mätare och därför 
behövt lägga in beräknade värden. När man sedan sammanställt den verkliga förbrukningen 
har den varit lägre än den beräknade. Korrigeringen gör då att man får ett negativt värde för 
just september. 
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Figur 22 - Fjärrvärmeförbrukning för lågenergihusen 

 

Figur 23 - Fjärrvärmeförbrukning för passivhusen 
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3.3.4 Undersökning med värmekamera 

I början av projektet gjordes en undersökning med värmekamera. Syftet med undersökningen 
var att få en bild över hur täta husen var och om man kunde se någon skillnad i hur stora de 
tänkta köldbryggorna var. Fokus låg på att jämföra husens fönster och balkonginfästningar. 

Fönster  

Innan platsbesöket studerades ritningar för att jämförelsen skulle ske på konstruktionsdelar av 
ungefär samma utformning och i samma väderstreck. Detta gjordes för att minska eventuella 
felkällor. Undersökningarna av de båda husen gjordes också samma dag för att få så lika för-
hållanden som möjligt då det gäller temperatur, vind och solstrålning. 

 

  

Figur 24 - Fönster på lågenergihus t.v. och fönster för passivhus t.h.          

De två bilderna i Figur 24 visar inga större skillnader i värme på fönsterglaset. Fönstret i pas-
sivhuset, som har ett lägre U-värde, visar dock 0,5 oC högre än lågenergihuset. I och med att 
U-värdet är lägre, 0,9 W/m2K, för passivhuset än, 1,1 W/m2K, för lågenergihuset så är detta 
resultat rimligt. 
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Balkonginfästning 

Figur 25 visar temperaturskillnaderna vid balkonginfästningar i de olika hustyperna. 

     

Figur 25 - Balkonginfästning lågenergihus t.v. och balkonginfästning passivhus t.h. 

Färgskillnaderna är tydligare i den vänstra bilden och man kan även se att temperaturen skiljer 
sig något. Det betyder att den vänstra bilden har ett större värmeläckage än den högra bilden. 
När det gäller balkonginfästningarna så är det stor skillnad i isoleringsmängd mellan bjälklag 
och balkongplatta mellan de två hustyperna, vilket teoretiskt borde ge skillnad i köldbryggeef-
fekt.  

Inglasade balkonger 

På plats uppmärksammades att inte alla balkonger var inglasade. Om det skiljer sig i antal 
inglasade balkonger husen emellan bör detta kunna påverka värmeförlusterna. Bilder togs 
utifrån på en inglasad och en icke inglasad balkong för att påvisa skillnaderna. 

  

Figur 26 - Öppen balkong t.v. och inglasad balkong t.h.   
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I Figur 26 kan man se en tydlig temperaturskillnad mellan en inglasad och en öppen balkong. 
Eftersom bilderna är tagna utifrån blir det tvärtom här om man jämför med de tidigare under-
sökningarna. Där det är varmast i dessa figurer läcker det alltså ut mest värme. 

Antalet inglasade balkonger räknades på plats och resultatet redovisas i Tabell 6. 

Tabell 6 - andelen inglasade balkonger 

 Lågenergihus Passivhus 
Antal balkonger 42 42 
Antal inglasade 
balkonger 

24 15 

Procent inglasa-
de balkonger 

57,1 % 35,7% 
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4 ANALYS OCH DISKUSSION 

Under kapitel 4 kommer resultatet analyseras via ett antal relevanta parametrar. Det kommer 
att diskuteras huruvida resultatet stämmer överens med teorin, vad resultatet betyder och 
eventuella felkällor som dykt upp under arbetets gång 

4.1 Analysmetod 

Analysen har gjorts med hänsyn till de mest relevanta aspekter som ansågs gå att undersöka 
mellan de två hustyperna. De aspekter som valts är: 

 Respektive klimatskalskonstruktion  Täthet då det gäller luftläckage   Hustypernas olika värmesystem  Värmekameraundersökningens resultat   Hustypernas form  Sammanställning av jämförda parametrar: 
o Specifik energiförbrukning per Atemp 
o Viktad energiförbrukning per Atemp 
o Takarea per Atemp 
o Klimatskärm per Atemp 
o Fasadarea per Atemp 
o Fönsteryta per Atemp 
o Antal meter balkonginfästning per Atemp 

Efter analys och diskussion av respektive punkt ovan besvaras frågeställningen. 

4.2 Väggar 

4.2.1 Analys 

När det gäller väggarna så är passivhusens väggar mer välisolerade och ger således ett bättre 
U-värde. Dock är det så att passivhusens fasadarea är större per Atemp.  Passivhusen har 0,70 
m2 fasadyta per Atemp jämfört med lågenergihusens 0,49 m2 per Atemp, vilket i slutänden också 
måste påverka den totala specifika energiförbrukningen. En orsak till mer andel fasad är att 
man i passivhusen valt 2,6 m i takhöjd vilket är högre än lågenergihusens 2,5 m. Den totala 
andelen fasadyta ökar, tack vare den högre takhöjden, med ca 75 m2.  

Passivhusens ytterväggar är uppbyggda med slitsade stålreglar istället för träreglar. Stål har 
högre λ-värde än trä vilket skulle kunna ge väggarna ett högre U-värde än om trä användes. 
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Beräkningar där stålreglarna bytts ut mot trä visar dock att så inte är fallet. Med trä i väggarna 
blir U-värdet något högre än med stål, se bilaga 2.  

4.2.2 Diskussion 

Beräkningar visar att stålreglar minskar U-värdet i väggarna något. Det beror på skillnaderna i 
tjocklek hos de båda regeltyperna och att stålreglarna är slitsade.  

Som sagt har passivhusen högre takhöjd än lågenergihusen. Det är inte bara andelen fasadyta 
som då ökar, utan också volymen inomhus man måste värma upp. Ju mer luft man måste 
värma desto mer energi går åt till uppvärmning. 

I U-värdesberäkningarna kan det vara svårt att uppskatta andelen reglar. Detta gör att våra 
beräkningar kan fela något, men att byta stålreglarna mot trä skulle troligtvis inte göra någon 
större skillnad.  

4.3 Tak 

4.3.1 Analys 

U-värdet hos passivhusens takkonstruktion är 0,08 W/m2 oC och motsvarande värde för låg-
energihusen är 0,09 W/m2 oC. De små skillnaderna i U-värde uppkommer troligen till  stor del 
på grund av skillnaden i isoleringstjocklek. 

4.3.2 Diskussion 

Hos en vanlig villa skulle takets transmissionsförluster uppgå till ca 15 % av de totala förlus-
terna. Ett flerbostadshus har flera våningar, men bara ett tak. Det leder till att andelen tak per 
Atemp på byggnaden minskar jämfört med hos en villa, och på så sätt minskar också andelen 
förlorad energi via taket. De små skillnaderna i U-värde spelar alltså mindre roll i detta sam-
manhang då taket är så litet jämfört med byggnadens totala klimatskal. 

Takkonstruktionerna skiljer sig lite åt i och med att lågenergihusen har ett betongbjälklag med 
ovanpåliggande isolering och ett kallutrymme under yttertaket. Detta påverkar också takets U-
värde och dess värmeförluster. 

4.4 Grund 

4.4.1 Analys 

Grunderna i de båda husen skiljer sig åt vad gäller både konstruktion, U-värde och storlek. U-
värdet är lägre för passivhusen, 0,11 W/m2 oC jämfört med 0,236 W/m2 oC hos lågenergihu-
sen. Detta ska i teorin leda till mindre transmissionsförluster hos passivhusen. 
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4.4.2 Diskussion 

Grunden är den byggnadsdel som skiljer sig mest byggnaderna emellan. Ett U-värde på 0,11 
W/m2 oC jämfört med 0,236 W/m2 oC är i detta sammanhang en stor skillnad. Resultatet leder 
till att lågenergihusen har större transmissionsförluster genom grunden än passivhusen. Detta 
leder i sin tur till en ökad energiförbrukning hos lågenergihusen. De stora skillnaderna beror 
troligtvis på den stora skillnaden i isoleringstjocklek i grundkonstruktionerna. Passivhusen har 
300 mm isolering, medan lågenergihusen har 100 mm isolering.  

I ett flerbostadshus med fler våningar spelar detta resultat dock en mindre roll än hos en villa. 
Grunden är i förhållande till Atemp väldigt liten, precis som för takbjälklaget, vilket gör att 
transmissionsförlusterna ligger på en lägre procentandel än väggar, fönster och ventilation. 
Det bör dock ändå ge en liten skillnad, men kanske inte så betydande. 

4.5 Balkonginfästning 

4.5.1 Analys 

Båda byggföretagen har minskat köldbryggan i balkonginfästningarna, men olika mycket. 
Konstruktionen för passivhusen har en isoleringstjocklek av 120 mm jämfört med lågenergi-
husens 70 mm.  

4.5.2 Diskussion 

Längre tillbaka tiden gjöts balkongerna tillsammans med bjälklaget, vilket man undviker i 
dagens byggnader. Den specifika energiförbrukningen pressas mer och mer och när byggna-
dernas väggar blir mer och mer välisolerade blir köldbryggorna relativt viktigare att minimera 
för att uppnå en låg total energiförbrukning. Passivhusens konstruktion för balkonginfästning-
ar har en bättre konstruktion när det gäller balkonginfästningar. Dock har man fler antal meter 
balkonginfästning jämfört med lågenergihusen. Tittar man på andel balkonginfästning per 
Atemp så har passivhusen 0.076 m/m2 balkonginfästning jämfört med 0,060 m/m2 för lågener-
gihusen. Här finns således en skillnad mellan de jämförda objekten. 

4.6 Täthetsprov 

4.6.1 Analys 

Båda byggnaderna uppnår sina krav på tillåtet läckage. Lågenergihusen har dock tätare kli-
matskal än passivhusen, 0,17 l/s m2 respektive 0,26 l/s m2. Som beskrivet i den teoretiska 
referensramen har tätheten en inverkan på energiförbrukningen och detta skulle då kunna vara 
en faktor till den skillnad som finns i specifik energiförbrukning. 
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4.6.2 Diskussion 

Täthetsproverna i passivhusen är utförda på alla lägenheter och förrådsytor, medan lågenergi-
husens provtryckningar endast är gjorda i två lägenheter. Provtryckningarna i lågenergihusen 
kan ha, genom slumpen, gjorts på två lägenheter som är väldigt täta jämfört med resten av 
lägenheterna i samma hus. Detta gör att värdet skulle kunna vara betydligt högre om så är 
fallet.  

Utfallet av denna studie blev att lågenergihusen är tätare med ett läckage på 0,17 l/s m2 jäm-
fört med passivhusens värde på 0,26 l/s m2. 

Passivhusen har dock större andel fönster och fasadyta per Atemp, vilket skulle kunna vara för-
klaringen till resultatet då en av de kritiska punkterna för att uppnå god täthet är just 
fönstersmygar. Större väggyta ger också fler skarvar i tätskiktet vilket ökar risken för otäthe-
ter. Eftersom passivhusen också har 10 cm högre takhöjd får varje lägenhet en större volym 
satt i relation till arean. Denna aspekt kan också spela roll i utfallet. 

Sammanställningen från provtryckningarna i passivhusen redovisar inte yttre förhållandes 
såsom rådande lufttryck, yttertemperatur och vindhastighet och därför kan vi inte ta hänsyn 
till dessa parametrar, men de skulle kunna påverka provtryckningarnas resultat om de skiljer 
sig. 

Sedan finns också den mänskliga faktorn som en felkälla i detta resultat. Man kan missa att 
täta vissa öppningar i klimatskalet, man kan göra fel i mätningarna och man kan läsa av fel på 
instrumenten man använder. Man får dock lita på provtryckarens yrkesskicklighet varför man 
får anta att denna aspekt inte spelar in i detta fall. Vår värmekameraundersökning kan också 
vara bristfällig. Det är inte helt lätt att använda ett nytt instrument och det kan man se då vi till 
exempel missade att ta bort gardinerna då vi fotograferade ett fönster inifrån. 

4.7 Värmesystem 

4.7.1 Analys 

En stor skillnad mellan de olika värmesystemen är att det i lågenergihusen är ett vätskeburet 
system med frånluftsåtervinning och att det i passivhusen är ett luftburet system med från-
luftsåtervinning. 

En annan stor skillnad är att lågenergihusens värmesystem drivs med en värmepump som gör 
att man får ut mer energi än vad man tillför systemet. Värmepumpen drivs dock med el, vilket 
blir en nackdel om man tar hänsyn till begreppet exergi. När värmepumpen i lågenergihusen 
inte räcker till för att producera värme spetsas systemet med fjärrvärme. När det gäller tapp-
varmvatten så är det värmepumpen som alltid värmer detta.  

Då boende med dess kroppsvärme samt värme från elektrisk utrustning inte räcker till så spet-
sas värmesystemet med fjärrvärme. Passivhusen får även tappvarmvattnet uppvärmt av 
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fjärrvärmen. Passivhusens system har ingen värmepump som drivs med el. Tack vare detta 
används mindre el i passivhusen. 

4.7.2 Diskussion 

Vilket system som är mest effektivt och vilket som är mest energismart är svårt att säga, men 
att systemutformningen påverkar energiförbrukningen och således svaret på vår frågeställning 
är vi överens om. 

Eftersom FEBY 2009 lämnar råd för att vikta energiförbrukningen så är det intressant att även 
jämföra de bägge konstruktionerna med viktad energi. När man jämför oviktad energiför-
brukning så blir resultatet att lågenergihusen är mer energisnåla. Tar man hänsyn till 
exergibegreppet och därmed viktar energin blir det ett omvänt förhållande och passivhusen 
blir det mest energieffektiva alternativet.  

Lågenergihusens värmesystem är extremt komplext, vilket gör att det krävs mycket kontroller 
och underhåll. Hur mycket energi som går åt till detta arbete är inget vi tar med i vår rapport, 
men det kan vara värt att undersöka. 

4.8 Värmekameraundersökning 

4.8.1 Analys 

Som den teoretiska referensramen beskriver så visar blå mörka färger kyla och röda ljusa fär-
ger värme. När vi tittar på fönstren i husen kan vi se att temperaturen skiljer sig 0,5 grader 
med fördel passivhusen. Passivhusen har också lägre U-värde på sina fönster varför denna 
iakttagelse är rimlig. Fönsterlisterna syns mycket tydligare i mörk färg på passivhusens föns-
ter, vilket tyder på sämre täthet i konstruktionen. 

Vid undersökningen av balkonginfästningar kan man se en tydligare mörk färg hos lågenergi-
husen. Man kan även se att temperaturen skiljer sig med 1,1 grader konstruktionerna emellan. 
Denna undersökning visar att köldbryggeeffekten hos passivhusens balkonginfästningar är 
mindre än hos lågenergihusen. 

Antalet inglasade balkonger skiljer sig husen emellan. Eftersom bilderna är tagna utomhus 
måste man tänka på att den röda ljusa färgen nu är läckaget eftersom det är kallare utomhus än 
inomhus. Tittar man på bilderna från värmekameran kan man se att en inglasad balkong har 
lägre temperatur på utsidan än en öppen balkong. Detta betyder att läckaget från huset värmer 
upp balkongen i passivhusen, men mycket av värmen stannar där. I lågenergihusen tar sig 
värmen rakt ut i luften och försvinner från byggnaden. 

  



Effekten av att bygga energisnåla flerbostadshus 

42 

4.8.2 Diskussion 

Undersökningen av fönstren hos de båda husen kan ha påverkats av en del faktorer. Lågener-
gihusen har radiatorer som sitter under fönstren, vilka kan påverka temperaturen på fönstrens 
ytor då värme stiger från radiatorerna. Passivhusen har ett system som värmer husen via till-
luftsdon i taken, som då inte bör ge samma uppvärmande effekt på fönstren. Detta gör att 
skillnaderna i temperatur på fönsterytorna skulle kunna vara större, men också mindre bero-
ende på hur tilluftsdonen påverkar utfallet. 

Man måste också ta i akt hur den faktiska inomhustemperaturen ser ut. Teoretiskt sett ska 
husen inneha samma inomhustemperatur, men det är inte säkert att utfallet visar detsamma. 
Inomhustemperaturen kan i högsta grad påverka resultatet. 

När vi tittar på fönsterkarmarma så är det en tunn gardin i vägen på lågenergihusens fönster-
bild. Det problemet uppmärksammades inte på plats och därför gjordes ingen åtgärd. Detta 
gör dock att fönsterkarmarnas läckage inte går att jämföra i denna studie. 

Passivhusens balkonginfästningar har tjockare skikt med isolering, vilket gör att resultatet 
från värmekameraundersökningen anses vara rimligt.   

Under fältundersökningens gång uppfattades att antalet inglasade balkonger skiljde sig husen 
emellan. Lågenergihusen har en större andel inglasade balkonger, vilket skulle kunna påverka 
värmeförlusterna från byggnaden. Bilderna visar att en inglasad balkong läcker mindre än en 
öppen balkong och detta bör undersökas ytterligare vid vidare forskning. 

4.9 Byggnadernas utformning 

4.9.1 Analys 

Husets form är en parameter som kan påverka resultatet när det gäller energiförbrukning. 
Denna jämförelse visar att lågenergihusen har en närmre kvadratisk form än vad passivhusen 
har. I och med detta får passivhusen en större andel fasadyta per Atemp, vilket gör att energi-
förbrukningen blir större då det finns mer yta för värmen att läcka ut genom. 

4.9.2 Diskussion 

Den tankeställare man får då man jämför dessa resultat är huruvida passivhusen var tänkta 
som passivhus från början. Det verkar som att lågenergihusen har ett större "passivhustänk" 
då det gäller utformningen av byggnaden eftersom denna parameter är en så viktig faktor för 
resultatet. 
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4.10 Sammanställning av datajämförelsen 

Här sammanställs förbrukningsdata och olika parametrar som har stor inverkan på förbruk-
ningen. 

Tabell 7 - Relevanta parametrar för andelen åtgången energi sammanställda i excel 

 Lågenergihus   Passivhus  

Energiåtgång per Atemp 59,28 kWh/m2 < 66,63 kWh/m2 

Viktad energiåtgång per Atemp 83,97 kWh/m2 > 71,43 kWh/m2 

Antal meter balkonginfästning  / Atemp 0,060 m/m2 < 0,076 m/m2 

Takarea/Atemp 0,22  > 0,20  

Klimatskärm/Atemp 0,83  < 1,05  

Fasadarea/Atemp 0,49  < 0,70  

Fönster/Atemp 0,12  < 0,15  

Täthet 0,17 l/s m
2
 < 0,26 l/s m

2 

 

4.10.1 Analys 

Jämförelsen visar att passivhusen har en större andel fönster, fasadarea, klimatskal och antal 
meter balkonginfästning per Atemp än lågenergihusen. Lågenergihusen är också tätare än pas-
sivhusen.  

Denna jämförelse kommer fram till att passivhusen förbrukar mer energi per Atemp då det gäll-
er oviktad energi. När man sedan viktar energin blir förhållandet omvänt och passivhusen blir 
då mer effektiva. Båda dessa hustyper når kraven som ställs på respektive konstruktion av 
BBR. Lågenergihusen hade ett eget mål på 40-70 kWh/m2 Atemp, vilket man också når om 
man inte viktar energin. Viktar man energin når man inte detta interna mål, men det är inte 
säkert att det var deras tanke.  

Passivhusens beräkning gjordes med två olika beräkningssätt, FEBY:s respektive SVEBY:s 
beräkningsmodell, där FEBY visade på en teoretisk förbrukning på 51 kWh/m2 Atemp oviktad 
energi och 60,7 kWh/m2 Atemp viktad energi och SVEBY på 63,7 kWh/m2 Atemp oviktad ener-
gi. Dessa beräknade värde uppnås alltså inte, men det är fortfarande tidigt i byggnadens 
brukarskede och värdena kommer troligtvis bli bättre åren framöver då byggnaden hamnat i 
fuktbalans och då injusteringen av systemet är färdig. 
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4.10.2 Diskussion 

Att energiförbrukningen skiljer sig hustyperna emellan blir ingen överraskning då man tittar 
på jämförelsen där de olika konstruktionsdelarna sätts i relation till Atemp. Man kan tydligt, i 
denna jämförelse, se att möjligheterna för värme att läcka ut från byggnaderna är större hos 
passivhusen eftersom de har större andel fasadyta, fönsteryta och antal meter balkonginfäst-
ning per Atemp samt att lågenergihusen är tätare än passivhusen.  

Att passivhusen har tjockare väggar leder till att Atemp blir mindre. Detta är en stor skillnad 
om man använder samma ByA. Det gör alltså att passivhusens resultat kan se sämre ut än vad 
det egentligen totalt sett är. 

4.11 Svar på frågeställningen 

 Fråga: Vad krävs för att ett hus skall klassas som ett passivhus respektive lågenergi-
hus? 
 
Svar: För att ett hus ska få klassas som ett passivhus måste det uppnå vissa mål. Målen 
redovisas i Tabell 1 och är framtagna av en myndighet som kallas FEBY – Forum för 
Energieffektivt Byggande 
 
För att ett hus ska klassas som lågenergihus ska det uppnå BBR:s krav för lågenergi-
hus som redovisas i Tabell 3. 
 

 Fråga: Klarar respektive konstruktion målet för energiförbrukning? 
 
Svar: Oavsett om man tar hänsyn till viktad energi eller inte så klarar båda konstruk-
tionerna kraven som BBR och FEBY ställer på respektive byggnad.  
 
Lågenergihusen klarar sitt eget mål om man inte viktar energin, men inte om man vik-
tar energin. 
 
Passivhusen mål enligt de egna beräkningarna är att ligga under 63,7 kWh/m2 Atemp, 
men detta mål uppnås inte för år 2013. 
 

 Fråga: Vilka faktorer påverkar skillnaden i den specifika energiförbrukningen? 
 
Svar: Detta arbete kommer fram till att de faktorer som påverkar skillnaden i den spe-
cifika energiförbrukningen är:  
 

o Formen på huset, då den ger mer eller mindre andel klimatskal i förhållande till 

Atemp. 
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o Lufttätheten då den påverkar energiförbrukningen av att uppvärmd luft går för-

lorad, med följden att den inte återvinns i byggnadernas återvinningssystem för 

den uppvärmda frånluften. 

o Mängden köldbryggor i form av balkonginfästning i förhållande till Atemp. 

o Andel fönster i förhållande till Atemp. 

o Värmesystemets effektivitet 

o Andelen inglasade balkonger 
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 Fråga: Vilken typ av koncept rekommenderas? 

 
Svar: Genom att titta på de parametrar som studerats i detta arbete är det svårt att re-
kommendera en typ av klimatskal. Passivhusen har lägre U-värden på sina 
konstruktioner, men förlorar på så sätt en del Atemp i och med att väggarna blir tjocka-
re. Passivhusen har mer välisolerade väggar, vilket är viktigt, men man har dock inte 
lyckats lika bra med tätheten och andra parametrar talar också emot en låg energiför-
brukning i jämförelsen. En konstruktion med passivhusens U-värden och 
lågenergihusens form, täthet, lägre andel fönsteryta och fler inglasade balkonger vore 
att föredra för en mer optimal energieffektivitet. 
 
Om vi tar hänsyn till den viktade energin så kommer typen av värmesystem in som en 
viktig faktor. Att lågenergihusens värmesystem drivs mer på el än passivhusens gör att 
värdena blir betydligt annorlunda då denna aspekt behandlas.  
 
För att kunna göra en rekommendation måste man också ta hänsyn till kostnader vid 
byggnation, brukarbeteende och kundnöjdhet, vilka detta arbete inte tar hänsyn till.  
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5 SLUTSATSER 

I detta kapitel behandlas kritik mot använd metod för att kunna bedöma reliabilitet och gene-
raliserbarhet. Här behandlas också förslag till vidare forskning inom området.  

5.1 Metodkritik 

Om man ser på undersökningen som gjordes med värmekamera i husen finns en del felkällor 
som kan ha påverkat resultatet. För det första stämde inte den teoretiska inomhustemperaturen 
överens med den faktiska. Det gör att temperaturerna som visas på kamerabilderna kan påver-
ka möjligheterna att jämföra husen med varandra. Tack vare att utomhustemperaturen var 
densamma så skulle resultatet vara väldigt tillförlitligt om inomhustemperaturen också hade 
stämt överens mellan husen. 

En annan felkälla i och med värmekameraundersökningen är att lågenergihusen värms upp 
med radiatorer. Radiatorerna är placerade under fönstren, vilket gör att bilderna kan se varma-
re ut än vad de hade gjort utan en radiator i närheten. Passivhusen värms upp med tilluftsdon 
som sitter i taken ofta i närheten av fönstret. Detta ger visserligen också ett värmepåslag på 
fönstret, men troligtvis inte med samma effekt eftersom radiatorvärmen stiger från golvet. 

Det finns väldigt många parametrar som spelar in på hur resultatet ser ut. Om familjerna i ett 
av husen förbrukar väldiga mängder tappvatten, medan det i de andra husen inte förbrukas 
lika mycket, kommer detta märkas på den använda mängden energi. Detta gäller egentligen 
inte bara varmvatten, utan brukarbeteende över lag. Vädrar man mycket kommer det troligtvis 
att ge utslag på energiförbrukningen bland annat. 

Den största felkällan i detta arbete är troligen den att dessa fyra bostadshus endast har stått 
färdiga och vart i bruk i ungefär två år. Som beskrivet ovan finns en uttorkningsperiod med 
högre inomhustemperatur under de första åren. Detta leder till att bostadshusens energiför-
brukning troligtvis är högre i vår undersökning än vad de kommer vara om några år. Det 
måste man ta hänsyn till innan man drar några förhastade slutsatser. 

För att kunna rekommendera ett klimatskal bör man även jämföra lokal och global miljöpå-
verkan, kundnöjdhet och kostnader för bygget. Dessa parametrar har inte hunnits med att 
undersökas i denna rapport vilket gör att rekommendationen i denna rapport endast göras med 
utgångspunkt för just energiförbrukning. 

Man bör också veta att kraven och målen i denna rapport inte är tillämpbara idag eftersom 
regler och rekommendationer har ändrats sedan bygglov söktes för dessa byggnader 2010. 
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5.2 Förslag till fortsatt utveckling  

För att bygga vidare på denna undersökning och för att kunna bestämma om det är värt att 
bygga passivhus gentemot lågenergihus så finns ett flertal parametrar som bör undersökas 
vidare och som inte tagits upp i denna rapport. 

Till att börja med måste man titta på kostnader. Vad kostar det att bygga passivhus och vad 
kostar det att bygga lågenergihus? Kan man tjäna in kostnaderna för passivhusbygget i form 
av lägre energikostnader? Alla företag är såklart intresserade av detta och hur tråkigt det än 
kan låta så kommer kostnaden troligtvis alltid vara en avgörande faktor. 

För att få stenkoll på den egentliga energiförbrukningen bör man också göra en studie i bygg-
nadsskedet och se om det finns skillnader där. Kanske är det så att byggandet av lågenergihus 
har mycket högre förbrukning av energi? 

Man måste också se till upplevelsen av att bo i passivhus. Här kan det passa att göra en inter-
vjustudie med de boende i husen för att få deras syn på boendet. Visste de vad de köpte innan 
de flyttade in? Blir det dålig luft i husen? Störs man av buller från FTX-systemen? 

Man bör också ha koll på hur energihushållningen påverkar samhället lokalt och globalt. Kan-
ske kommer det i framtiden spela en mycket större roll i hur mycket energi vi gör av med? 
Kommer energipriserna att öka? Jordelivet kanske kommer hänga på hur mycket energi vi gör 
av med i framtiden och då kommer kostnader och levnadsstandard inte längre spela lika stor 
roll. 

Alla dessa frågor skulle vi gärna haft med i detta arbete, men tiden är en begränsande faktor i 
detta sammanhang och det hanns tyvärr inte med. 
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8 BILAGOR 

Bilaga 1: U-värdesberäkningar för lågenergihus 

Bilaga 2: U-värdesberäkningar för passivhus med träreglar 

Bilaga 3: Sammanställning av datajämförelsen 



  Bilaga 1 

U- värdesberäkningar för lågenergihus, väggtyp 1 

 d=Tjocklek (m) λ-värde (W/m) Risolering (m
2
K/W) Rreglar (m

2
K/W) 

Rse - - 0,040 0,040 

Puts 0,020 1,000 0,020 0,020 

Putsbärare 0,080 0,037 2,220 2,220 

Weatherboard 0,013 0,25 0,052 0,052 

Isolering 0,195 0,033 5,910 - 

Reglar 0,195 0,14 - 1,390 

Gips 0,013 0,25 0,052 0,052 

Rsi - - 0,130 0,130 

   Σ = Β,ヴヲヴ  Σ = ン,90ヴ 

 

Andel reglar i väggkonstruktion 

Stående regel 600 mm c/c + syll och hammarband + eventuell kortling 

Tittar på en sträcka av 0,6 m med takhöjd 2,5 m                                                        
                                                                      

Med hänsyn till kortling med mera väljer vi att 

öka andelen trä med en procentenhet  

                                                       

Då minskas också andelen isolering med en procentenhet 

                                                          

                              

                           

                                                 
 

 



  Bilaga 2 

U- värdesberäkningar för passivhusen med träreglar, väggtyp 1 

 d=Tjocklek (m) λ-värde (W/m) Risolering (m
2
K/W) Rreglar (m

2
K/W) 

Rse - - 0,13 0,13 

Puts 0,015 1,000 0,015 0,015 

Putsbärare 0,050 0,037 1,35 1,35 

Weatherboard 0,013 0,25 0,052 0,052 

Isolering 0,120 0,033 3,64 - 

Reglar 0,120 0,14 - 0,857 

Isolering 0,120 0,033 3,64 - 

Isolering 0,070 0,033 2,12 - 

Reglar 0,070 0,14 - 0,500 

Gips 0,013 0,25 0,052 0,052 

Rsi - - 0,04 0,04 

   Σ=ヱヱ,0ン9 Σ=ヲ,996 

 

Med hänsyn till kortling med mera väljer vi att öka andelen trä med en procentenhet  

                                                       

Då minskas också andelen isolering med en procentenhet 

                                                          

                               

                           

                                                  
 



Sammanställning av jämförda parametrar Bilaga 3

Atemp 3166 m2 > 2840 m2

Takarea 702 m2 > 576 m2

Fasadarea 1558 m2 < 1980 m2

Fönster+fönsterdörrar 368 m2 < 440 m2

Andel fönster i % per Atemp 11,6 % < 15,5 %

Dörrar 10 m2 > 7 m2

Klimatskärm (fasad,tak,dörrar,fönster) 2628 m2 < 2996 m2

Fjärrvärmeförbrukning 109535 kWh < 175590 kWh

Fastighetsel 78150 kWh > 13641 kWh

Etot 187685 kWh < 189231 kWh

Eviktad 265835 kWh > 202872 kWh

Köldbrygga balkonginfästning 190 m < 217 m

Energiåtgång per Atemp 59,28 kWh/m2 < 66,63 kWh/m2

Viktad energiåtgång per Atemp 83,97 kWh/m2 > 71,43 kWh/m2

Antal meter balkonginfästning  / Atemp 0,060 m/m2 < 0,076 m/m2

Takarea/Atemp 0,22 > 0,20

Klimatskärm/Atemp 0,83 < 1,05

Fasadarea/Atemp 0,49 < 0,70

Fönster/Atemp 0,12 < 0,15

Lågenergihus Passivhus


