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SAMMANFATTNING 

Passivhus är idag populära bostäder med tyngdpunkt på låg energianvändning. En 
kravspecifikation, FEBY 12, ställer ett flertal krav på passivhus, däribland energianvändning 
för uppvärmning. Ett välisolerat och tätt klimatskal är därför en förutsättning för passivhuset 
att kunna uppfylla kraven. Denna rapport behandlar fönster, som är en del av klimatskalet, 
och dess påverkan på det termiska inomhusklimatet. 

Studien genomfördes genom simuleringar i datorprogrammet ParaSol. I det första steget 
jämfördes fönsterarea, g-värde, u-värde, orientering samt geografisk plats för att undersöka 
hur energianvändningen förändrades. Resultateten presenteras med diagram och i ett senare 
avsnitt även slutsatser.  

Detta tillämpas med ett exempelhus som placeras i Lund, Stockholm och Luleå. Med hjälp av 
fönsterareor och fönsteregenskaper optimeras energianvändningen för uppvärmningen så att 
husen uppfyller kraven i FEBY 12. 

Fönsterareornas storlek behöver anpassas till den geografiska positionen för att uppnå en 
optimal energianvändning för uppvärmning. I studien fick vi fram att fönsterareorna, utan 
solavskärmning, i Lund kunde utgöra 16 % av fasaden, i Stockholm 13 % av fasaden och i 
Luleå 11 % av fasaden.  Med solavskärmning blev fönsterareorna något större, detta 
medförde också en något större energiförbrukning.



 

 

ABSTRACT 

Passive houses are today popular housing with an emphasis on low energy use. A requirement 
specification, FEBY 12, sets a number of requirements on passive houses, including the use 
of energy for heating. A well-insulated and airproof building envelope is therefore a 
prerequisite for the passive house to be able to meet the requirements. This report deals with 
windows, which is part of the building envelope and its effect on the thermal indoor climate. 
 
The study was conducted through simulations in the computer program ParaSol. In the first 
step compared window area, the g-value, u-value, orientation and geographic location to 
explore how energy balance changed. Results presents with graphs and in a later section also 
conclusions. 
This is applied with an example house placed in Lund, Stockholm and Luleå. With the help of 
window areas and window features the energy use for heating optimize so that the buildings 
meet the requirements of FEBY 12. 
 
Window size needs to be adapted to the geographical position to achieve an optimal energy 
consumption for heating. In the study, we developed the window size, without shading, in 
Lund could constitute 16% of the facade, in Stockholm, 13% of the facade and in Luleå 11% 
of the facade. With solar shading was windows size slightly larger, this also resulted in a 
slightly greater energy consumption. 
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Begreppsförklaring 

 Emissivitet                 = Ett materials förmåga att utsända elektromagnetisk strålning Absorption                 =  Egenskap att ta till sig energi      Reflektion                   = Vågenergi ändrar riktning vid kontakt av material Värmekonduktivitet = Värmeledningsförmåga, isoleringförmåga m2Atemp                       = Golvarea, arean som ska värmas upp i huset kWh                              = Enhet för att beteckna använd energi Transmission            = Egenskap att överföra energi genom material FEBY なに                      =  krav för passivhus på den svenska marknaden Klimatskal                  = Huset ytterhölje, väggar, golv och tak Radiator                      = Element som värmer upp hushållet Nollerergihus            =  Hus som producerar lika mycket energi som de förbrukar Minienergihus           = Hus som använder sig av lite energi till uppvärmning 
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1 INLEDNING 

I detta kapitel beskrivs studiens problemområde med tillhörande frågeställningar. Studiens 
arbetsgång och avgränsningar framställs i följande kapitel. 

1.1 Bakgrund 

Energikriser har gjort politiker intresserade att hitta nya vägar till energisnålare alternativ 
inom i stort sett alla områden, inte minst bostadsmarknaden som år 2012 stod för ca 25 % av 
energiförbrukningen i Sverige (Energimyndigheten, 2013). 
Miljöfrågor är idag ett ämne i fokus och byggföretagen stoltserar med de olika certifieringar 
som intygar att de bygger miljövänligt och att slutprodukten blir både miljövänlig och 
energisnål. Hus som inte använder sig av en energikrävande värmekälla utan istället utnyttjar 
den bonusenergin som finns att tillgå från människor, elektronik, instrålade solenergi etc. 
tillsammans med smart ventilation som tar till vara på värmen inomhus, har blivit ett sätt för 
flera företag att visa sig i framkant på bostadsmarknaden. 
 
Idag sätter Boverket krav på hur mycket energi som nybyggda hus får använda till 
uppvärmning (Boverket, 2014). Energimyndigheten anger även rekommendationer på hur bra 
isoleringsförmåga de olika delarna i klimatskalet på ett hus ska ha (Energimyndigheten, 
2013).  
Passivhusen har högre ställda krav än Boverkets och har utvecklats genom bättre isolerade 
väggar vilket leder till minskade värmeförluster. Väggar som finns i passivhus kan i dagens 
konstruktioner vara upp till 50 cm tjocka (Energimyndigheten, 2011) och är dessutom näst 
intill lufttäta. 
Konceptet togs fram av den tyska forskaren Wolfgang Feist och den svenska forskaren Bo 
Adamsson under 1980-talet. År 1996 bildades Passivhaus Institut av Wolfgang Feist med säte 
i Tyskland och år 1998 införde han ett klassningssystem för passivhus (Swegon air Academy, 
2012, s.86). Konceptet har växt och blivit stort i framförallt Tyskland, Schweiz och Österrike 
där idag även många skolor och kontor uppförs enligt passivhuskraven (Blomsterberg, 2009, 
s. 15). 
På den svenska marknaden har utvecklingen gått trögare. I Sverige har passivhus funnits i ca 
15 år och börjar bli allt mer populära. Det första stora projektet var Lindås Park i Göteborg 
som bestod av ett radhusområde med 20 hus (Glad, 2006, s. 127). Projektet färdigställdes år 
2001 och var noggrant bevakat i media. Kort därefter startade två andra passivhusprojekt, ett 
flerbostadshusområde i Värnamo med 40 lägenheter och ett radhus- och parhusområde i 
Göteborg, Bottnevägen, med 44 bostäder. Utvärdering från Lindås Park ledde till nya 
erfarenheter som kunde tas tillvara på i dessa projekt för att göra passivhusen ännu effektivare 
(Glad, 2006).  
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1.2 Problemformulering 

Ett av de viktigaste kriterierna för ett nybyggt hus är inomhusklimatet. Om 
energianvändningen för uppvärmning ska vara så låg som möjligt blir utmaningarna större 
och den byggnadstekniska utformningen ännu viktigare. 
Passivhus är idag ett hett ämne på bostadsmarknaden tack vare den låga energiförbrukningen 
för uppvärmning. Tack vare ett extra isolerat klimatskal håller huset en låg värmeförlust och 
kan på så sett bibehålla ett bra inomhusklimat till en låg kostnad under årets kalla månader. 
Fönster har däremot inte lika bra isoleringsförmåga men släpper igenom värmestrålningen 
från solen. Det värmer upp inomhusluften till en viss del. Problemet är att under 
sommarmånaderna, då långa dagar ger många soltimmar, kan övertemperaturer inomhus 
inträffa. Det kan medföra att energikrävande kylsystem behöver installeras för att uppnå ett 
behagligt inomhusklimat. 
 
 

1.3 Syfte och mål 

Syftet med denna studie är att undersöka hur passivhus kan utformas, både i norra, mellersta 
och södra Sverige, för att inte upplevas för varma under sommaren och för kalla under vintern. 
Tyngdpunkten kommer läggas på fönsterarea, väderstreck, u-värde samt g-värde för att klargöra 
deras påverkan på inomhusklimatet. Syftet är även att hitta fönsterarean som ger den lägsta 
energiförbrukning. 

 

1.4 Frågeställningar 

Hur påverkar fönstrets egenskaper det termiska inomhusklimatet och vilka egenskaper är 
viktigast för att minimera risken för över- och undertemperatur i passivhus?  
 
Hur kan ett passivhus utformas i Lund, Stockholm och Luleå för att uppnå 
passivhuskriterierna enligt FEBY 12, med hänsyn till fönsterpartiernas storlek och 
väderstreck? 
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1.5 Metod 

Inledningsvis genomförs en litteraturstudie inom ämnet. 
Studien utförs sedan i två olika steg. Steg ett börjar med att ett typhus tas fram. Huset 
utformas med fönster på ena fasaden, de övriga tre fasaderna består endast av vägg. Huset 
placeras i Lund, Stockholm och Luleå, för att undersöka vilken inverkan den geografiska 
platsen har på inomhusklimatet. Andelen energi, enhet kWh, som åtgår för ett års 
uppvärmning samt eventuell nedkylning räknas ut med datorprogrammet ParaSol. Fyra olika 
fönster, med olika egenskaper, används i simuleringarna.    
Huset roteras i olika väderstreck för att få olika mängd solinstrålning genom fönstret. Därefter 
ändras arean på fönstret för att öka/minska solinstrålning och värmeutstrålning. Slutligen 
provas fönster med olika u-värde och g-värde för att undersöka deras effekt på 
inomhusklimatet. Detta gör det möjligt att fastslå vilken av de fyra variablerna (orientering, 
area, u-värde, g-värde) som har störst påverkan på inomhusklimatet i passivhus. 
 
Därefter påbörjas andra steget i studien. Resultatet i steg ett utvärderas och ett boendehus som 
ska uppfylla passivhus-kraven, enligt FEBY 12, i de olika städerna som ingår i studien 
utformas. Byggnadskomponenterna som ska ingå i passivhuset redovisas i rapporten. Nya 
beräkningarna utförs för att kontrollera att huset uppfyller FEBY 12 krav med avseende på 
inomhusklimatet.    
   

 

1.6 Avgränsningar 

 Studien behandlar fönsterpartierna på passivhus 
 Fokus ligger på det termiska inomhusklimatet 
 Studien avgränsas till svenskt klimat 
 Passivhusen är småhus/villor 
 Simuleringar i det första steget utförs för ett rum med en bestämd storlek på rummet 
 Studien behandlar inte krav på luftläckage och ljudnivå 
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2 TEORETISK REFERENSRAM 

I detta kapitel behandlas fönstrets olika egenskaper och värmeöverföring genom fönstret, samt 
de olika krav som ställs på fönstret enligt FEBY 12. 

2.1 Fönster 

Ända sedan människor började bygga bostäder har fönster varit en viktig del av byggnaden. 
De första fönstren var ett hål i taket som fungerade främst som skorsten men också som 
ljusinsläpp. Gluggar i väggen med tillhörande lucka förekom för att förbättra ljusinsläppet i 
huset. Senare, under 1600-talet, introducerades glas på bostadsmarknaden i Sverige och på så 
sätt fick bostaden alltid ljusinsläpp genom fönstret. På den tiden var det en statussymbol som 
bara de rika i staden hade råd med. Först under 1800-talet började det bli vanligt för gemene 
man att ha glas i fönstret (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut). 

Kallras vid fönsterpartier var länge en anledning till att fönsteraror i bostadshus begränsades. 
Forskning och nya byggmetoder har gjort glas till en populär produkt som utvecklats kraftigt 
under de senaste årtiondena. Bättre värmeisoleringsegenskaper och hållfasthet har möjliggjort 
ett större användningsområde och glas kan idag användas i bärande delar vilket öppnar upp 
för nya estetiska gestaltningar (Carlsson, 2005).  

Boverket ställer funktionskrav på byggnader som uppförs. Det är t.ex. krav på inbrottsäkerhet, 
brandskydd, bullerskydd och värmeisolering. Eftersom kraven gäller hela klimatskalet 
innefattas även fönster och glaspartier som idag kan utgöra stora delar av klimatskalet 
(Carlsson, 2005). 

 
2.1.1 U-värde 

U-värde beskriver värmeförlusten genom ett material. Ett lågt värde visar på en låg 
värmeförlust medan ett högt värde ger en hög värmeförlust. Det kan beskrivas som 
materialets isoleringsförmåga. Enheten är W/m2K och anger den värme per kvadratmeter 
som går genom materialet vid en grads skillnad mellan ute- och innetemperatur (Werner, 
2008). 
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2.1.2 G-värde 

Transmission genom glas delas upp i 
direkt transmission samt sekundär 
transmission. Den direkta 
transmissionen består av solljus som 
strålas direkt genom glaset utan att 
reflekteras. Den sekundära 
transmissionen är solljus som 
reflekteras i glaset och därefter strålas 
in genom fönstret.  
G-värdet beskriver både den primära 
och sekundära transmissionen, alltså 
den totala mängd solenergi som 
transmitteras genom glas, se Figur 1. 
Ett högt värde tillåter att en stor 
del solenergi strålas igenom 
glaset och därmed bidrar till ett varmare termiskt inomhusklimat (Carlsson, 2005). 

 
2.1.3 Uppbyggnad 

De moderna fönstren består av flera lager glas som är monterande med små mellanrum. 
Glasen förses med beläggningar för att uppnå önskade egenskaper. Mellanrummen fylls med 
gaser, ofta ädelgaser som argon eller krypton, för att ytterligare förbättra fönstrets 
isoleringsegenskaper. Fönster har länge varit den del av byggnaden som haft störst 
värmeförluster och därigenom varit den svaga länken i klimatskalet.  Dagens energieffektiva 
fönster har låga värmeförlusttal vilket tillåter större användning till lägre värmeförlust 
(Carlsson, 2005).  

Fönsterkarmen är den del som ansluter glaset till väggen. Trä, aluminium och plast är vanliga 
material i fönsterkarmar. Det är viktigt att monteringen blir rätt utförd, annars finns det risk 
för luftläckage vilket leder till köldbryggor. Fönsterkarmen har ofta sämre isoleringsförmåga, 
u-värde, än själva glasen. Därför brukar ett snitt på glaset och karmen räknas ut för att få ett 
korrekt u-värde för hela fönstret (Sveriges centrum för nollenergihus, 2013). 

  

Figur 1 - Transmission genom fönstret (Carlsson, 2005) 
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2.2 Värmeöverföring genom fönster 

Traditionellt sett är fönster, under vintern, den största 
värmeförlustkällan i ett hus. Radiatorer installeras ofta 
under fönster för att slippa kallras. I passivhus finns 
vanligtvis inte radiatorer vilket medför att fönstrets 
isoleringsförmåga måste vara god. Ett u-värde på 0,80 W/m2K är ett krav vilket minimerar de tre sätten för 
värmeöverföring som är konvektion, strålning och ledning, 
se Figur 2 (Sveriges centrum för nollenergihus, 2012). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.1 Konvektion 

Värmeöverföring genom konvektion inträffar via luftens 
rörelser vid glasytan. Varm luft stiger och passerar 
fönstret som kyls ned, energin sprids via glaset ut från 
rummet (Isover, 2015).  
För att minimera konvektionen är fönster uppbyggda av 
flera skikt med mellanrum. Mellanrummen fylls ofta med 
ädelgaser som argon och krypton för att minska 
konvektionen. Ädelgaserna har, jämfört med luft, låg 
värmekonduktivitet och minskar därmed värmeledningen 
genom fönstret. Mellanrummen behöver inte vara tjocka, 
för argon gas uppnås bäst effekt vid 15-16 mm och 
kryptongas vid 11-12 mm (Carlsson, 2005). Värdet anges 
i W/mK där luft har ett värde på 0,0241, argon gas 0,0162 
och kryptongas 0,0086 (Bülow-Hübe, 2008).  

 

 

Figur 3 - konvektion genom rummet 
(Isover, 2015) 

Figur 2 - värmeförluster genom 
fönstret (Bülow-Hübe, 
2008) 
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2.2.2 Strålning 

Strålning sker i båda riktningarna genom fönstret och kan innebära både ett energitillskott och 
en energiförlust. Solen strålar en kortvågig strålning som bidrar till ett energitillskott när det 
strålar genom fönstren. Kalla, stjärnklara nätter uppstår istället en utstrålning från rummet 
(Sandin, 2010, s. 15). Glasets emissionsvärde anger hur stora strålningsförlusterna är. En 
lägre emissivitetsfaktor ger en lägre värmeförlust eftersom den släpper igenom solens 
kortvågiga strålning men reflekterar den långvågiga strålningen från rummet. 
Emissivitetsfaktorn kan förbättras genom att tunna beläggningar anbringas på glaset, vanligen 
metaller som silver och tennoxid. Obehandlat glas har ett emissionsvärde, ℰ, på ca 0,84 som 
motsvarar ett värmeförlusttal på ca 4,4 W/m2K medan behandlat glas kan komma ned på ℰ 
0,04 vilket motsvarar ett värmeförlusttal på ca 
0, に W/m2K (Carlsson, 2005). 

2.2.3 Ledning 

Värmeöverföring sker också genom ledning 
som uppstår via temperaturskillnader i 
material. Materialen har olika egenskaper och 
därför är också värmeledningen olika stor 
beroende på materialet. Ledning sker främst 
genom fönsterkarmen och därmed är valet av 
karm viktigt för att minimera värmeförlust. 
För att minska värmeförlusten genom 
fönsterkarmen är det önskvärt att karmen är 
smal. Att montera in karmen i väggen 
förminskar också värmeförlusten. Det är 
viktigt att monteringen av fönstret blir 
korrekt utförd för att undvika köldbryggor. 
Figur 4 visar en monterad fönsterkarm där det 
är stor risk för en köldbrygga. I Figur 5 har 
värmen en längre väg att gå igenom ett bra 
isolerat material vilket medför att en större del 
av värmen dröjer kvar inomhus (Sveriges 
centrum för nollenergihus, 2014). Värdet anges 
i W/m, K. 
 

  

Figur 4 -     fel monterad fönsterkarm, risk 
för köldbrygga (Sveriges centrum 
för nollenergihus, 2014) 

Figur 5 -     korrekt monterad fönsterkarm 
(Sveriges centrum för 
nollenergihus, 2014) 
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2.2.4  Förutsättningar 

Lund tekniska högskola har arbetat i ett forskningsprojekt som heter Solar protection in 
Buildings. I detta projekt utformades programmet ParaSol år 2001 som med enkel användning 
kan göra avancerande uträkningar om hur solens inverkan igenom fönstret blir. ParaSol 
grunder sig på data över alla soltimmar per år i olika städer och kan på så sätt göra 
beräkningar hur stor solenergi som flödar genom fönstret. 

ParaSol delas upp i fyra olika delar: 

 Rum  Fönster  Solskydd  Simulering 

I delen rum ställs den geografisk position 
på byggnaden in samt orienteringen för 
fönstret. I geometrin, se Figur 6, väljs form 
och storlek för rummet/huset samt hur stor 
fönsteröppningen ska vara. 

  

Figur 6 - Geometrin i rummet och 
fönsteröppningens storlek 
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Under kategorin väggar väljs vilken sorts stomme bjälklaget ska ha, innerväggar samt 
ytterväggar. Stommen delas in i lätt, medel eller tung. En tyngre stomme kan lagra mer energi 
i form av värme (Lundgren & Wallin, 2003 s.22). Enbart väggen som fönstret sitter på 
betraktas som en yttervägg och värmeledningsförmågan (u-värdet) anges för den. Innerväggar 
och bjälklag avgränsas mot andra rum, för att kunna symbolisera detta sätt u-värdet till 0,010 
w/m2k. Sista inställning i ParaSol är hur fönsternischen (g) och karmen (h) ser ut, se Figur 7, 
samt vilket u-värde fönsterkarmen har. 

I programmet finns det färdiga exempel på fönster som är vanliga på marknaden idag, se 
Figur 8. Det går också att bygga egna fönstermodeller genom att bestämma glastyp, 
mellanrum för glasen och gasen som fylls i mellanrummen. Fönstrets u-värde och g-värde 
visas direkt i programmet. 

Används solskyddet så delas den in i tre olika sorter, utvändiga, mellanliggande samt 
invändiga. De utvändiga sorterna har skärmar eller liknade som finns på utsidan av fönstret, 
de mellanliggande bygger på att det finns en luftspalt mellan två glas där en persienn kan få 
plats. Det invändiga solskyddet är en persienn eller liknade på insidan av fönstret. Det finns 
även modeller med aktivt solskydd som aktiveras då behovet av solavskärmning föreligger. 

Figur 7 - Fönsternisch, karm 
med u-värde 

Figur 8 - Färdiga fönsteralternativ med tillhörande g- och 
u-värde 
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Simuleringen kan genomföras på två olika sätt. Det första sättet är en soltransmissionen där 
enskilda fall kan studeras. Den ger information om hur stor transmissionen med olika 
solavskärmningar och fönsterkomponenter kommer att vara. Den andra delen är en 
energibalansberäkning, se  
Figur 9.  Här anges det temperaturintervall huset ska hålla, hur många personer som ska 
vistas i huset samt om det finns någon form av passiv värme från belysning, datorer och övrig 
elektronik. Det går att dela upp veckan i två separata fall, dagtid samt kvällar och helger. 

Idag används ofta ett ventilationssystem, FTX-system, som utnyttjar den varma frånluften till 
att värma upp den kalla tilluften. Används ett FTX-system ska dess energieffekt anges. När 
simulationen är färdig anges resultatet i form värmebehov, enhet kWh, med och utan 
solavskärmning samt om det föreligger kylbehovet i huset både, med och utan 
solavskärmning.  

 
Figur 9 - Energibalansräkning med dimensionerande värden 
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2.2.5 Manuella beräkningar                                                

Ett g-värde på 0 ger ingen tillförd solenergi in i rummet, all solenergi reflekteras bort. Ett 
värde på 1 ger 100 % tillförd solenergin. Ju högre g-värde desto mer energi kan tillföras från 
sol till inomhusklimatet.  

Förenklade uträkningar av solvärmelasten som från nu nämns som SVL kan räknas ut med 
hjälp av denna ekvation (Sweden green building council, 2014). Detta kan användas för att 
kontrollera om rummet riskerar övertemperatur den dagen då den maximala solstrålningen 
inträffar. 

�撃詣 = ぱどど ∗ 訣�鎮�鎚 ∗ ��鎮�鎚�追通陳 ぱどど = 兼�捲�兼�健 嫌剣健嫌建堅å健券�券訣 兼結穴 結券 懸結堅建�倦�健 検建� ä堅 ぱどど 拳兼2 訣�鎮�鎚 = 訣 − 懸ä堅穴結建, ど ≤ 訣�鎮�鎚 ≤ な ��鎮�鎚 = �堅結�券 血ö堅 訣健�嫌結建 喧å 血ö券嫌建堅結建 �追通陳 = �堅結�券 血ö堅 堅憲兼兼結建 

Detta gäller för ensamma fönsterpartier som har orienteringen mot väster, öster och söder. 
Mot norr så räknar men inte med att solen avger sig någon SVL. 

Har rummet två fönster som riktar sig mot olika väderstreck används istället denna ekvation 
(Sweden green building council, 2014). 

�撃詣 = のはど ∗ 訣�鎮�鎚 ∗ ��鎮�鎚 鎚 �鎮 塚 �鎮 ö�追通陳 + のはど ∗ 訣�鎮�鎚 ∗ ��鎮�鎚 鎚 �鎮 塚 �鎮 ö�追通陳  

 

Solstrålningen skiljer sig åt till mängd, vinkel och styrka beroende på årstid och geografisk 
plats (SMHI, 2007). ParaSol använder data för varje timme där medeltemperaturen utomhus, 
temperatur på himlakroppen samt i vilken vinkel solen lyser mot fönstret för att räkna ut 
vilken innebörd det får på inomhusklimatet (Wall, Bülow-Hübe, 2003). Detta är en mer 
avancerad beräkningsmodell än den förenklade SVL-metoden.  
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2.3 FEBY 12 

FEBY (Forum för Energieffektiva Byggnader) har utvecklat kriterier för nollenergihus, 
passivhus, minienergihus på den svenska marknaden. SCNH (Sveriges Centrum för 
Nollenergihus), förening som verkar för spridning och utveckling av energieffektiva 
byggnader, har nyligen tagit över ansvaret. Det är fortfarande FEBY 12 som utgör 
kravspecifikationen och som ska följas vid uppförande av lågenergihus i Sverige (Sveriges 
centrum för nollenergihus, 2012).                     

FEBY 12 fokuserar mest på energianvändning med krav på ett klimatskal med låg 
värmeförlust, se Tabell 1, låg årsenergiförbrukning för uppvärmning, se Tabell 3, samt låga u-
värden på fönster och dörrar, se Tabell 2. I specifikationen är det skillnad på hus som värms 
med el och på de som har andra uppvärmningssätt. Kravspecifikationen tar hänsyn till den 
geografiska platsen genom att dela in Sverige i tre olika klimatzoner. Klimatzon 1 är norra 
delen av landet, zon 2 Mellansverige och zon 3 södra Sverige. FEBY 12 tar även hänsyn till 
det termiska inomhusklimatet och alla uträkningar ska utföras vid dimensionerande 
temperatur på 21℃. I FEBY 12 finns även krav på ljudnivå, material och luftläckage genom 
klimatskalet. 

Tabell 3 - Krav på energibehov till passivhus i Sverige, FEBY 12 

Tabell 1 - Värmeförlusttal på passivhus i Sverige, FEBY 12 

Tabell 2 - Krav på u-värde på fönster och glaspartier, FEBY 12 
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3 DATAINSAMLING 

I detta kapitel analyseras data för att få fram vilken fönsterarea som är lämplig mot vilken 
väderstreck för att husets energibehov ska bli så liten som möjligt. 

3.1 Beräkningsförutsättningar 

Förutsättningar inomhus 

Folkhälsomyndighetens rekommendationer för inomhusklimat är 20-23 grader C 
(Folkhälsomyndigheten, 2014). Studien utförs med dessa riktvärden när energibalansen för 
huset beräknas. För att undersöka vilket fönsterparti som ger lägst energianvändning 
dimensionerades huset utan någon form av passiv energi i form av människor, belysning eller 
andra elektronikaparater som avger värme. Luftflödet genom ventilationssystemet sätts till 
0,35 l/s och m2 med en förtempererad tilluft på 17 grader C med en effektivitet på FTX-
systemet på 75 %. 

Position 

För att undersöka den geografiska aspekten genomfördes beräkningar på tre platser i Sverige, 
Lund, Stockholm och Luleå. På varje plats orienterades fönstret mot väderstrecken norr, öster, 
väster samt söder. 

Fönster 

4 olika fönstermodeller användes i studien: 
Fönster 1 kallas U 0,6, har ett u-värde på ど,は W/m2K och ett g-värde på 0,444. 
Fönster 2 kallas U 0,8, har ett u-värde på ど,ぱ W/m2K och ett g-värde på 0,513. 
Fönster 3 kallas U 1,0, har ett u-värde på な,ど W/m2K och ett g-värde på 0,512. 
Fönster 4 kallas U 1,08, har ett u-värde på な,どぱ W/m2K och ett g-värde på 0,604. 
I Tabell 4 visas fönstrets uppbyggnad 
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*Low e = Låg emittansglas, behandlat med silver eller tennoxid. 4 % motsvara ℰ 0,04  
*Clear = Klarglas  

För att enklare kunna avgöra vilken fönsterarea som ger den minsta energiåtgången valdes 
fönsternischen och karmen till samma mått och samma u-värde. Höjden på fönstret sattes till 
2000 mm med en bröstningshöjd på 400 mm. För att ändra arean på fönstret ändrades 
bredden. 

 

Huset 

Huset består utav en yttervägg med ett fönster, platta på mark, kallvind samt tre innerväggar. 
Ytterväggen sätts till 15 m lång och 3 m hög, djupet på huset sätts till en konstant som är 6 m. 
Detta ger en golvarea på 90 m2 och en fasadarea på 45 m2.   

  

Glasuppbyggnad U 0,6 U 0,8 U 1,0 U 1,08 

  Utsida Utsida  Utsida Utsida  

  low e* 10% low  e 10% low  e 10% clear 4 mm 

  Kryptongas 12 mm Argongas 14 mm Argongas 9 mm kryptongas 12 mm 

  clear* 4 mm clear 4 mm clear 4 mm low e 4% 

  Argongas 16 mm Argongas 14 mm Argongas 10 mm   

  Low e 4% Low e 16% Low e 16%   

  Insida  Insida  Insida Insida 

u-värde 0,6 0,8 1,0 1,08 

g-värde 0,444 0,513 0,512 0,604 

Tabell 4 - Fönsteruppbyggnad med u och g-värden 
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Solavskärmning 

För att kontrollera om det blev någon skillnad för fönsterareorna vid användning av solskydd 
så utfördes alla beräkningar även med en fast skärm som var fäst över fönstret. Måtten på 
skärmen kan ses i Figur 10. 

 

Figur 10 - Solavskärmning med fast skärm 
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3.2 Förklaring av energisimulering 

Resultatet från simuleringen i ParaSol redovisas nedan. Resultaten redovisas i form av 
diagram där den vänstra axeln är kWh, siffror i % är andelen fönsterarea av fasaden. De olika 
fönstren benämns enligt tidigare, U 0,6 till U 1,08. Tabellerna under diagrammen är inte 
komplett ifyllda. Anledningen är att simuleringen började vid förbestämda fönsterareor, 5 %, 
7,5 %, 10 %, 20 %, 30 %, 40 % och 50 % för att få fram den lägsta energiförbrukningen. När 
fönsterarean med det lägsta energibehovet lokaliserats undersöktes närliggande procenttal för 
att se om ett lägre värde erhölls. Om så var fallet fortsatte simuleringen till det lägsta värdet 
var lokaliserat och därmed den fönsterarea som var energieffektivast i den aktuella staden och 
väderstrecket.  

Diagrammen redovisar den totala energiförbrukningen. I simuleringen gavs värme- samt 
kylbehov, både med och utan solavskärmning, i kWh. Värme- och kylbehovet adderades för 
att få fram den totala energiförbrukningen. 

De undersökta fönsterareorna står som siffror i tabellen. Kurvan är interpolerad mellan dessa 
värden för att få en jämn graf. Lund redovisas i helhet med samtliga diagram och förklarande 
text. För att hålla rapporten kort redovisas Stockholms och Luleås diagram i bilagorna. Det 
står en förklarande text under varje rubrik som förklarar diagrammet, se exempel i Figur 11. 

5% 6% 7,5% 9% 10%

N 0,6 2602 2567 2532

V 0,8 2445 2343 2296 2265

Ö 1,0 2452 2356 2306 2276

S 1,08 2335 2181 2042

0

1000

2000

3000

kW
h

Fönsterarea (%) energiförbrukning (kWh) 

orientering (N/V/Ö/S) u-värde (0,6, 0,8, 1,0, 1,08)

Stad, orientering, med/utan solavskärmning 

Figur 11 - Förklaring av diagram 
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3.3 Lund 

3.3.1 Söder 

Kurvorna börjar runt 2300 kWh/år och minskar fram till ca 10-15 % av fasaden. Utan 
solavskärmning spelar g-värdet en större roll än u-värdet vid fönster som är 10 % av fasaden 
eller mindre, se Figur 12. Minsta energiåtgången med fönster mot söder, utan solavskärmning, 
fås med fönstret U 0,6 som täcker upp 15-16 % av fasaden, med 1899 kWh/år.  

Fönster U 1,08 är det energieffektivaste fönstret fram till arean 10 %, därefter ökar dess 
förbrukning i snabbare takt än resterande fönster för att vara det minst effektiva fönstret vid ca 
15 % area. 

 

 

 

 

5% 6% 7,5% 9% 10% 11% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 19% 20% 21% 22% 23% 24% 25% 30% 40% 50%

S 0,6 2335 2181 2043 1909 1899 1899 1909 1974 2189 2496 3258 4125

S 0,8 2307 2139 2054 2006 1946 1934 1935 1949 2005 2139 2888 3852 4908

S 1,0 2347 2203 2131 2090 2042 2034 2039 2057 2260 3022 3997 5067

S 1,08 2249 2066 1993 1965 2087 2462 3563 4847 6207

1800

2800

3800

4800

5800

6800 Lund, söder, utan solavskärmning, total energianvändning

Figur 12 - Lund söder utan solavskärmning 



 
 

18 

 

Figur 13 visar att alla kurvorna börjar runt 2400 kWh/år och sedan minskar förbrukningen. 
Minskningen fortsätter till 15-25 % area, beroende på fönster, för att sedan öka i snabbare takt 
efter 30 %. Med solavskärmning fås en lägre energianvändning med ett högre g-värde till ca 
17 % av fasadarean. Minsta energiförbrukningen, 1998 kWh/år, uppnås med fönster U 0,6 
som täcker 24 % av fasaden. 

Fönster U 1,08 är det energieffektivaste fönstret fram till arean 15 %, därefter ökar dess 
förbrukning i snabbare takt än resterande fönster för att vara det minst effektiva fönstret vid 25 
% area. 

 

  

5% 6% 7,5% 9% 10% 11% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 19% 20% 21% 22% 23% 24% 25% 30% 40% 50%

S 0,6 2430 2346 2263 2116 2073 2024 2007 1999 1998 2002 2068 2407 2893

S 0,8 2418 2329 2244 2111 2079 2059 2057 2059 2065 2110 2270 2772 3404

S 1,0 2457 2392 2331 2241 2224 2221 2218 2221 2228 2237 2292 2462 2988 3643

S 1,08 2385 2278 2185 2130 2086 2082 2084 2092 2131 2336 2637 3396 4258

1800

2800

3800

4800

5800

6800

Lund, söder, med solavskärmning, total energianvändning

Figur 13 - Lund söder med solavskärmning 
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3.3.2 Öster 

Kurvorna börjar runt 2500 kWh/år för att sedan få en relativt konstant förbrukning till ca 15 
% utan solavskärmning och 20 % med solavskärmning.  

När fönstret orienteras mot öster återfinns den lägsta energiförbrukningen, 2232 kWh/år, vid 
13 % av fasaden, utan solavskärmning på fönstret, se Figur 14. Med solavskärmning uppnås 
minsta energiförbrukningen vid ca 16-17 % av fasaden med 2331 kWh/år, se Figur 15. Båda 
gäller vid med fönstret U 0,6. En jämförelse mellan Figur 14 och Figur 15 visar att på mindre 
fönsterpartier har solskyddet en negativ funktion då solens värmestrålning inte kommer i 
kontakt med hela fönstret.  

 

  

5% 6% 7,5% 9% 10% 11% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 19% 20% 21% 22% 23% 24% 25% 30% 40% 50%

Ö 0,6 2452 2356 2306 2278 2239 2232 2234 2242 2270 2341 2771 3365 4042

Ö 0,8 2441 2341 2299 2277 2264 2268 2278 2316 2496 3092 3853 4678

Ö 1,0 2481 2405 2374 2361 2354 2363 2378 2429 2630 3257 4042 4897

Ö 1,08 2410 2307 2282 2282 2296 2332 2442 2760 3631 4643 5716

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

Lund, öster, utan solavskärmning, total energianvändning

Figur 14 - Lund, öster utan solavskärmning 
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5% 6% 7,5% 9% 10% 11% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 19% 20% 21% 22% 23% 24% 25% 30% 40% 50%

Ö 0,6 2510 2453 2402 2336 2331 2331 2336 2355 2385 2445 2582 2960 3418

Ö 0,8 2507 2452 2423 2405 2381 2374 2372 2375 2385 2399 2459 2818 3319 3908

Ö 1,0 2547 2515 2501 2490 2485 2484 2485 2500 2612 3016 3556 4177

Ö 1,08 2488 2425 2401 2387 2382 2385 2395 2437 2615 3188 3906 4702

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

Lund, öster, med solavskärmning, total energianvändning

Figur 15 - Lund, öster med solavskärmning 
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3.3.3 Väster 

Kurvorna börjar runt 2500 kWh/år för att sedan få en relativt konstant förbrukning till ca 15 
% utan solavskärmning och 20 % med solavskärmning. Energiförbrukningen för fönster med 
orientering mot väster är lik energiförbrukningen som vetter mot öster. Även här spelar g-
värdet en större funktion vid mindre fönsterpartier, upp till ca 10 % av fasaden. Lägsta 
energiförbrukningen, 2237 kWh/år, ges av ett U 0,6 fönster utan solavskärmning som täcker 
13 % av fasaden, se Figur 16. Användningen av solavskärmning i form av en fast skärm över 
fönstret ger den lägsta energiförbrukning med U 0,6 som täcker 16 % av fasaden med 2334 
kWh/år, se Figur 17.  

Fönster U 1,08 är det energieffektivaste fram till ca 9 % fönsterarea, utan solavskärmning, 
och fram till ca 12 % med solavskärmning. 

  

5% 6% 7,5% 9% 10% 11% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 19% 20% 21% 22% 23% 24% 25% 30% 40% 50%

V 0,6 2445 2343 2296 2272 2242 2237 2239 2248 2281 2360 2809 3405 4082

V 0,8 2431 2332 2294 2277 2269 2272 2283 2327 2523 3134 3891 4721

V 1,0 2471 2395 2369 2359 2358 2368 2385 2439 2658 3305 4088 4943

V 1,08 2397 2303 2285 2286 2462 2793 3671 4690 5778

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

Lund, väster, utan solavskärmning, total energianvändning

Figur 16 - Lund, väster utan solavskärmning 
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5% 6% 7,5% 9% 10% 11% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 19% 20% 21% 22% 23% 24% 25% 30% 40% 50%

V 0,6 2507 2443 2390 2335 2334 2336 2341 2362 2396 2463 2611 2998 3463

V 0,8 2502 2440 2413 2396 2377 2373 2375 2381 2391 2406 2472 2850 3364 3952

V 1,0 2542 2504 2490 2482 2477 2478 2482 2504 2624 3054 3609 4233

V 1,08 2479 2415 2393 2383 2381 2388 2445 2638 3228 3952 4749

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

Lund, väster, med solavskärmning, total energianvändning

Figur 17 - Lund, väster med solavskärmning 
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3.3.4  Norr 

Kurvorna börjar runt energiförbrukning på 2600 kWh/år. Fönster U 1,08 är det 
energieffektivast fram till ca 10 % fönsterarea. Med solavskärmning är fönster U 0,6 
energieffektivast vid alla fönsterareor.  

Figur 18 och Figur 19 visar att energi kan sparas genom att sätta upp solavskärmning först vid 
stora fönsterpartier, ca 50 % av fasaden. Vid 20 % fönsterarea skiljer det över 100 kWh till 
fönster utan solavskärmnings fördel. Den minsta energiförbrukningen, 2442 kWh/år, uppnås 
med fönstret U 0,6 utan solavskärmning som täcker upp ca 20 % av fasaden, se Figur 18. Med 
solavskärmning uppnås minsta energiförbrukningen vid ca 19 % av fasaden med 2575 
kWh/år, se Figur 19. Efter den brytgränsen blir energianvändningen högre igen.  

 

 

  

5% 6% 7,5% 9% 10% 11% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 19% 20% 21% 22% 23% 24% 25% 30% 40% 50%

N 0,6 2602 2567 2532 2468 2454 2450 2448 2442 2443 2443 2467 2548 2820 3155

N 0,8 2607 2577 2545 2531 2512 2502 2501 2501 2502 2511 2598 2741 3113 3554

N 1,0 2647 2641 2640 2633 2628 2628 2628 2629 2634 2680 2956 3377 3860

N 1,08 2600 2564 2545 2530 2517 2515 2516 2521 2545 2618 3050 3600 4219

2000

2500

3000

3500

4000

4500 Lund, norr, utan solavskärmning, total energianvändning

Figur 18 – Lund, Norr utan solavskärmning 
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5% 6% 7,5% 9% 10% 11% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 19% 20% 21% 22% 23% 24% 25% 30% 40% 50%

N 0,6 2632 2615 2606 2584 2579 2578 2575 2577 2580 2583 2596 2640 2831 3099

N 0,8 2641 2635 2635 2632 2629 2627 2627 2629 2631 2636 2653 2807 3099 3456

N 1,0 2680 2698 2718 2827 3048 3391 3801

N 1,08 2639 2635 2634 2631 2630 2633 2651 2718 3045 3500 4029

2000

2500

3000

3500

4000

4500 Lund, norr, med avskärmning, total energianvändning

Figur 19 – Lund, norr med solavskärmning 
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3.4 Stockholm 

3.4.1 Söder  

Se Bilaga 1, Figur 24 och Figur 25 

Kurvorna skiljer sig åt redan från början. Med solavskärmning börjar de mellan 2500-2600 
kWh vid 5 % fönsterarea. Motsvarande siffra för fönster utan solavskärmning är drygt 2400 
kWh. Fönster U 1,08 utmärker sig med det lägsta värdet på 2373 kWh/år.  

Med fönster som vetter åt söder i Stockholm uppnås den lägsta energiförbrukningen utan 
solavskärmning när fönsterarean upptar mellan 10 – 14 % av fasaden beroende på vilket 
fönster som väljs. Skillnaden är ytterst liten mellan de olika fönstertyperna vid denna 
fönsterarea. Med U 0,6 vid 14 % fönsterarea uppnås den lägsta energiförbrukningen på 2063 
kWh/år utan solavskärmning.  

Vid större fönsterpartier uppnås den lägsta energianvändningen med fönstret som har det 
lägsta u-värde och gärna i samband med solavskärmning. Den lägsta energiförbrukningen, 
2158 kWh/år, fås med fönster U 0,6 vid 22 % fönsterarea med solavskärmning. Vid mindre 
fönsterpartier, upp till 10 % utan solavskärmning och upp till ca 13 % med solavskärmning, 
ger ett fönster med ett högt g-värde en lägre energiförbrukning.  

3.4.2 Öster  

Se bilaga 1, Figur 26, Figur 27  

Kurvorna börjar mellan ca 2550 till 2700 kWh per år. Lägst förbrukning vid 5 % fönsterarea 
har fönster U 1,08, utan solavskärmning, med ett värde på 2569 kWh.  

Vid 12 % fönsterarea har fönster U 0,6 den lägsta energiförbrukningen, utan solavskärmning, 
med 2438 kWh/år. Med solavskärmning uppnås minsta energiförbrukningen vid ca 14 % av 
fasaden med 2532 kWh/år. 

Energiförbrukningen skiljer sig inte nämnvärt åt mellan de olika fönstertyperna fram till 10 % 
utan solavskärmning och 15 % med solavskärmning. Efter de nivåerna blir spridningen större 
och fönstret med lägst u-värde, U 0,6, är det energieffektivaste.  
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3.4.3 Väster 

Se bilaga 1, Figur 28 och Figur 29 

Kurvorna börjar mellan 2550 till 2700 kWh per år. Lägst förbrukning vid 5 % fönsterarea har 
fönster U 1,08, orientering mot väster utan solavskärmning, med ett värde på 2564 kWh.  

Fönster som har orienteringen mot väster ser motsvarande ut som de som är mot öster. Den 
enda skillnaden mot väster är att 11 % fönsterarea ger det lägsta energianvändning med 2445 
kWh/år utan solavskärmning. Med solavskärmning är den lägsta energiförbrukningen 2536 
kWh/år och uppnås med U 0,6, 14 % fönsterarea.  

G-värdet har en större effekt än u-värdet på energianvändning vid  fönsterpartier under 7,5 %. 
Det visas med att U 1,08 då är det energieffektivaste fönstret. Efter den arean är  det fönster 
med lägst u-värde som ger minst energiförbrukning. 

Att använda sig av solavskärmning ger en lägre energianvändning när fönsterpartiet täcker ca 
20 % av fasaden. 

 

3.4.4 Norr  

Se bilaga 1, Figur 31 och Figur 30. 

Kurvorna börjar runt 2800 kWh per år. Redan från början, vid 5 % fönsterarea, är fönster med 
lägst u-värde det energieffektivaste och den förblir så även vid större fönsterareor. 

Det är först vid fönsterareor över ca 40 % som fönster med solavskärmningen är 
energieffektivare än fönster utan solavskärmning.  

Med solavskärmning blir energiförbrukningen högre ju större fönsterarean är. Det finns ett 
litet undantag, fönster U 0,6 går marginellt (2 kWh/år) ner i förbrukning, från fönsterarean 5 
% till 7,5 %, innan den sedan konstant ökar.  

Fönster utan solavskärmning får alla utan U 0,6 en ökande energiförbrukning i takt med en 
större fönsterarea. Lägsta energiförbrukningen, 2712 kWh/år, fås med fönster U 0,6 utan 
solavskärmning som täcker 16 % av fasaden. Med solavskärmning uppnås minsta 
energiförbrukningen vid ca 7,5 % av fasaden med 2795 kWh/år, se 
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3.5 Luleå 

3.5.1 Söder  

Se Bilaga 2, Figur 32 och Figur 33 

Kurvorna börjar runt 3200-3400 kWh/år och sjunker sedan i förbrukning. Vid fönsterarea på 
ca 14 %, för fönster utan solavskärmning, är energiförbrukningen som lägst och då är fönstret 
U 0,6 det energieffektivaste med 2977 kWh/år. Med solavskärmning uppnås den lägsta 
energiförbrukningen, 3160 kWh/år, med 19 % fönsterarea, då med U 0,6. Båda diagrammens 
kurvor ökar sedan i låg takt till arean 20 %, därefter accelererar de snabbare och fönster U 0,6 
är fortfarande det effektivaste fönstret.  

Fönsterarean i Luleå, med avseende på fasad utan solavskärmning, är som energieffektivast 
för samtliga fönster utan U 1,08 mellan 10-15%. Fönster U 1,08 är effektivare vid mindre 
fönsterareor, under 9 % är fönstret det energieffektivaste.  

Vad gäller fönsterareor i Luleå med solavskärmning är energiförbrukning relativt konstant 
fram till ca 20 % av fasaden. Mellan 20-30 % ökar U 0,6 förbrukningen långsamt för att efter 
30 % accelerera i snabbare takt.  

Jämförs diagrammen med och utan solavskärmning visar det sig att grafen för 
energiförbrukningen accelererar senare i diagrammet med solavskärmning. I diagrammet utan 
solavskärmning stiger kurvorna kraftigare efter fönsterarean 20 %, i diagrammet med 
solavskärmning är motsvarande siffra 30 %.  
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3.5.2 Öster 

Se bilaga 2, Figur 35, Figur 34 

Kurvorna börjar vid en energiförbrukning på ca 3400-3500 kWh/år. Fönster med 
solavskärmning ligger något högre. Diagrammet visar en jämn energiförbrukning på samtliga 
fönster fram till ca 10 % fönsterarea, utan solavskärmning. Vid 13 % fönsterarea är fönster U 
0,6 energieffektivast med 3304 kWh/år. 

Utan solavskärmning är fönster U 1,08 energieffektivare än U 1,0 fram till fönsterarea på ca 
10 %, därefter ökar U 1,08 snabbt sin energiförbrukning. Vid 20 % fönsterarea är differensen 
mellan fönstertyperna ungefär 200 kWh. 

Jämförs energiförbrukning med solavskärmning är den snarlik för samtliga fönster fram till ca 
10 % fönsterarea. Därefter delar kurvorna på sig. Fönster U 0,6 följer U 0,8 fram till 15 %, 
därefter ligger U 0,6 något lägre i energiförbrukningen. Fönster U 0,6 ger den lägsta 
energiförbrukningen vid 13 % fönsterarea med 3445 kWh/år. 

Fönster U 1,08 är energieffektivare än U 1,0, med solavskärmning, fram till fönsterarea på ca 
13 %, därefter är de väldigt snarlika till 20 %. Efter 20 % ligger U 1,0 på en lägre 
energiförbrukning än U 1,08.  

3.5.3 Väster 

Se bilaga 2, Figur 37 och Figur 36 

Kurvorna börjar vid en energiförbrukning på ca 3400-3500 kWh/år. Fönster med 
solavskärmning ligger något högre. 

Skillnaden mellan solavskärmning och utan solavskärmning relativt liten. Fram till ca 20 % 
fönsterarea är energiförbrukning ca 100 kWh lägre för fönstren utan solavskärmning. Vid 
större areor har fönster med solavskärmning lägre energiförbrukning.   

Utan solavskärmning uppnår fönster U 1,08 och U 1,0 sin lägsta energiförbrukning vid 
fönsterarean 8-9 % medan U 0,6 har diagrammets lägsta energiförbrukning vid 12 % med 
3329 kWh/år.  

Fönster U 1,08 är energieffektivare än U 1,0, med solavskärmning, fram till fönsterarea på ca 
10 %, därefter ökar U 1,08 snabbt sin energiförbrukning. Fönster U 0,6 är energieffektivast, 
med solavskärmning, vid fönsterarean 11 % med 3454 kWh. 
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3.5.4 Norr  

Bilaga 2, Figur 39 och Figur 38. 

Kurvorna börjar på en energiförbrukning på ca 3600-3700 kWh/år. Samtliga kurvor visar att 
ju mindre fönsterarean är, desto mindre blir energiförbrukningen. Lägst energiförbrukning ger 
fönster U 0,6 vid 5 % fönsterarea. Utan solavskärmning är förbrukningen 3601 kWh/år, med 
solavskärmning är siffran 3626 kWh/år. Kurvorna håller sedan en relativt konstant ökning i 
energiförbrukningen. Vid 10 % fönsterarea, både med och utan solavskärmning, skiljer det sig 
ca 150 kWh mellan U 0,6 och U 1,08, motsvarande siffra vid fönsterarea 20 % är ca 400 
kWh. 

Kurvorna är väldigt lika vid jämförande av de med solavskärmning och utan solavskärmning. 
Energiförbrukningen är något lägre för fönstren utan solavskärmning fram till ca 40 % 
fönsterarea. Efter det ger fönster med solavskärmning en lägre energiförbrukning. 

 

3.6 Sammanställning resultat 

En sammanställning av fönsterareor som ger den minsta energiförbrukningen i respektive 
väderstreck samt storleken på energiförbrukningen redovisas i två tabeller. Ena tabellen 
representerar fönster utan solavskärmning, se Tabell 5 och den andra tabellen fönster med 
solavskärmning, se Tabell 6. Ett snitt beräknat på fönsterarea i respektive stad med/utan 
solavskärmning anges samt den totala energiförbrukningen. Samtliga fönster har u-värdet 0,6 
W/m2K då energiförbrukningen var lägst mot samtliga väderstreck med detta fönster. 
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Utan solavskärmning 
Lund Optimal fönsterarea Energiförbrukning (kWh) 

      

Orientering     

N 20 % 2442 

V 13 % 2237 

Ö 13 % 2232 

S 16 % 1899 

    

Snitt fönsterarea 16 %  

Summa energiförbrukning  8810 

   

Stockholm   

    

Orientering   

N 16 % 2712 

V 11 % 2445 

Ö 12 % 2438 

S 14 % 2063 

    

Snitt fönsterarea 13 %  

Summa energiförbrukning  9658 

   

Luleå   

   

Orientering     
N 5 % 3601 

V 12 % 3324 

Ö 13 % 3304 

S 14 % 2977 

    

Snitt fönsterarea 11 %  

Summa energiförbrukning  13206 

Tabell 5 - Lägsta energianvändningen utan solavskärmning 
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Med solavskärmning 
Lund Optimal fönsterarea Energiförbrukning (kWh) 

      

Orientering     

N 19 % 2575 

V 16 % 2334 

Ö 17 % 2331 

S 24 % 1998 

      

Snitt fönsterarea 19 %   

Summa energiförbrukning   9238 

   

Stockholm     

      

Orientering     

N 8 % 2795 

V 14 % 2536 

Ö 14 % 2532 

S 22 % 2158 

      

Snitt fönsterarea 14 %   

Summa energiförbrukning   10021 

   

Luleå     

      

Orientering     

N 5 % 3626 

V 11 % 3454 

Ö 13 % 3445 

S 14 % 3160 

      

Snitt fönsterarea 11 %   

Summa energiförbrukning   13685 

Tabell 6 - Lägsta energianvändningen med solavskärmning 
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3.7 Exempelhus 

Vid utformning av exempelhuset används den fönsterarea i respektive väderstreck som hade 
lägst energiförbrukning vid simuleringarna. Huset placeras ut i Lund, Stockholm och Luleå 
med tillhörande energikrav och värms med icke elvärmda värmesystem. 

Enligt FEBY 12 kap 5 Innemiljö står rådet att innertemperaturen inte bör överstiga 26 grader 
mer än 10 % av tiden under perioden april-september. Detta råd tillämpas i exempelhuset, den 
enda skillnaden är att temperaturen behålls enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer, 
20-23 grader. Vi anser att 10 % av kylenergi går att räkna bort från energianvändningen 
eftersom huset kommer att ha fönster som går att öppna och vädra ur till skillnad från ParaSol 
som räknar med att fönstret alltid är stängt. 

Huset som fönstren dimensionerades på är ett enplanshus för en familj på fyra personer. Rum 
som angränsar till klimatskalet har minst ett fönster, bortsett från hall och tvättstuga, se Figur 
20. Tvättstuga och hall är rum 2 och 3 och beräknas inte mer än för värmeförlusten genom 
tak, platta på mark, yttervägg samt ytterdörr. Under dagtid dimensioneras huset för att 
personerna är på jobbet/skola och att elprodukter är i standby-läge samt att kyl och frys är 
igång. 

ParaSol räknar med en yttervägg och resten innerväggar med U-värdet 0,01 W/m2K. Även tak 
och mark har U-värdet 0,01 W/m2K. Exempelhusets ytterväggar har U-värdet 0,1 W/m2K, 
takkonstruktionen 0,08 W/m2K och platta på mark U-värdet 0,10 W/m2K vilket medför att 
kompletterande manuella uträkningar erfordras.  

 

  

Figur 20- Planlösning med rumsindelning 
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Väggkonstruktion 

Vi utgår från följande väggkonstruktion, se Figur 21, som kan ge ett u-värde mellan 0,07-0,10 
beroende på vilken tjocklek som väljs på isoleringslagren, se Tabell 7 (Paroc, 2015).  

 
Figur 21 - Väggkonstruktion för passivhus 

(Paroc, 2015) 

 Inre beklädnad  
 Regelverk / PAROC eXtra (d1) 

(installationsutrymme)  
 PAROC XMV 012, Luft- och 

ångspärr (alla skarvar tejpas  
 PAROC eXtra (d2)  
 Bärande stomme: träreglar / 

PAROC eXtra (d3)  
 PAROC WAS 35tt, 

Klimatskiva (d4)  
 PAROC XFW 004, Plastbricka och 

PAROC XFP 001, Distanskropp + 
glespanel och ventilationsspalt ≥ 
20mm  

 Träbeklädnad  

   

  Småhus  

Rekommenderat U-värde W/m2K   0.07 - 0.10 
d1  mm  70 

d2  mm  145 - 195 

d3  mm  145 - 195 

d4 mm  45 - 70 

Total isoleringstjocklek mm  405 - 530 
Tabell 7 - Tjockleken på isoleringslagrerna i väggen (Paroc, 2015) 
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Takkonstruktion 

Takkonstruktionen på huset kommer att bestå av en kallvind vilket ger möjlighet att använda  
lösull, se Figur 22. Beroende på vilket u-värde som behövs kan tjockleken på isoleringen 
ändras, se Tabell 8 (Paroc, 2015). 
 

 
Figur 22 - Takkonstruktion för passivhus (Paroc, 

2015) 

  

 Takkonstruktion  
 PAROC XVA 002, Vindavledare  
 PAROC BLT/XIL, Lösull (d1)  
 PAROC eXtra (d2)  
 PAROC XMV 012, Luft- och 

ångspärr (samtliga skarvar måste 
tejpas)  

 Reglar/PAROC eXtra (d3)  
 Inre beklädnad  

  Flerfamiljshus   

Rekommenderat U-värde   W/m*K   0.06 - 0.09 
 d1  mm  285 - 485 

 d2  mm  170 

 d3  mm  45 

 Total isoleringstjocklek  mm   500 - 700 
Tabell 8 - Tjockleken på isoleringslagrerna i taket (Paroc, 2015) 
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Platta på mark 

För att undvika kallras på kanterna på plattan väljs följande konstruktion, se Figur 23. U-
värdet och isoleringstjockleken kan anpassas till specifika fall. Några exempel på tjocklekar 
på isolering med tillhörande u-värde kan ses i Tabell 9 (Paroc, 2015). 

 
Figur 23 - Platta på mark för passivhus (Paroc, 

2015) 

 

 

 Golvmatta 
 PAROC SSB 2t, Stegljudskiva 

(d1) 
 Väggmonterad ångspärr som går 

minst 500 mm under golvet.  
 Betongplatta 
 PAROC GRS 30 Markskiva (d2 

= kantområde; d3 = 
mittenområde) 

 Grus 

  Flerfamiljshus 

Rekommenderat U-värde W/m2K   ≤0.08 - 0.10 
d1 mm  25 

d2 / d3 mm  330 - 400 / 250 - 350 

Total isoleringstjocklek mm   355 - 425 / 275 - 375 
Tabell 9 - Tjockleken på isoleringslagrerna (Paroc, 2015) 
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3.7.1 Lund 

Simulering i ParaSol gav följande resultat för energiförbrukning i de olika rummen, se Tabell 
10.  

Lund Rum 1 Rum 2 Rum 3 Rum 4 Rum 5 Rum 6 Rum 7 

                

Orientering Norr Norr Norr Norr Öst Syd Väst 

Area (m2) 18 11,2 9,6 19,2 13,6 44 13,4 

Andel fönster 10 % 0 % 0 % 10 % 13 % 16 % 13 % 

Fönster (m2) 5,7 0 0 5,7 2,73 9,1 2,73 

Energi värme (kWh) 485 - - 490 320 601 316 

Energi kyla (kWh) 160 - - 164 150 645 171 

Kylenergi reducerad (kWh) 144 - - 148 135 580 154 

                

Summa energi (kWh) 629 - - 638 455 1181 470 

Tabell 10 – Lund, Energiförbrukning per rum 

För att få en känsla av fönsterarean på huset, se fasadritning bilaga 3 Figur 40. 

Behövd kylenergi: 1290 kWh 
Behövd värmeenergi: 2212 kWh 
Total energiförbrukning: 3502 kWh 
Total energiförbrukning med reducerad kylenergi: 3373 kWh 

 
Värmeförlust genom tak. Rekommenderat u-värde på tak är 0,08 w/m2k (Energimyndigheten, 
2013). 
Värmeförlust genom golv. Rekommenderat u-värden på platta på mark är 0,08-0,10 w/m2k 
(Paroc, 2015).   
Medeltemperatur i lund är 7,8 grader Celsius (SMHI, 2014).  
Dimensionerande inomhustemperatur sätts till 21 grader Celsius enligt FEBY12. 
Temperaturskillnad: 21,0-7,8=13,2 grader  
U-värde skillnad tak: 0,08-0,01= 0,07 W/m2k 
U-värde skillnad golv: 0,10-0,01= 0,09 W/m2k 
U-värde fasad: 0,10 W/m2k 
U-värde ytterdörr: 0,8 W/m2k 
Inomhusarea: Total area på 152 m2 ger en inomhusarea på 129 m2 
Rum 2 och 3 fasadarea: 6,6m lång, 3m hög och fasadarea på 19,8 m2 varav 2 m2 är dörr. 
Krav FEBY 12: 50 kWh/m2ATemp, år 
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För att få ut effekten används följande formel: 憲 − 懸ä堅穴結岫激/兼2計岻 ∗ 建結兼喧嫌倦�健健券�穴岫°計岻 ∗ �堅結�岫兼2岻 = 結血血結倦建岫激岻 

 
Tak ど,どば 激/兼2計 ∗ なぬ,に 計 ∗ なにひ 兼2 = ななひ,に激 激 ∗ ℎなどどど = 倦激ℎ 

För att få fram årsförbrukningen för energi sätts h=24h*365dagar=8760 h 激 ∗ ぱばはどなどどど = 倦激ℎ/å堅 ななひ,に 激 ∗ ぱばはど ℎなどどど = などねね 倦激ℎ/å堅 

   
 

Golv ど,どひ 激/兼2計 ∗ なぬ,に 計 ∗ なにひ 兼2 = なのぬ,ぬ激 なのぬ,ぬ ∗ ぱばはどなどどど = なぬねに 倦激ℎ/å堅 

Fasad med dörr ど,など 激/兼2計 ∗ なぬ,に 計 ∗ なば,ぱ 兼2 + ど,ぱど 激/兼2計 ∗ なぬ,に 計 ∗ に兼2 = ねね,は 激 ねね,は ∗ ぱばはどなどどど = ぬひな 倦激ℎ/å堅 

 

Summa energibehov: 1044+1342+3373+391=6150 kWh/år  
Krav FEBY12 energibehovet < 50kWh*golvarea=50*129= 6450 kWh/år > 6150 kWh/år 
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3.7.2 Stockholm 

Simulering i ParaSol gav följande resultat för energiförbrukning i de olika rummen, se Tabell 
11. 

Stockholm Rum 1 Rum 2 Rum 3 Rum 4 Rum 5 Rum 6 Rum 7 

                

Orientering Norr Norr Norr Norr Öst Syd Väst 

Area (m2) 18 11,2 9,6 19,2 13,6 44 13,4 

Andel fönster 8 % 0 % 0 % 8 % 12 % 14 % 11 % 

Fönster (m2) 4,56 0 0 4,56 2,52 7,98 2,31 

Energi värme (kWh) 548 - - 558 371 704 358 

Energi kyla (kWh) 115 - - 119 143 629 133 

Kylenergi reducerad (kWh) 103 - - 107 129 566 120 

                

Summa energi (kWh) 651 - - 665 500 1270 478 

Tabell 11 - Stockholm, Energiförbrukning per rum 

För att få en känsla av fönsterarean på huset, se fasadritning bilaga 3 Figur 41. 

Behövd kylenergi: 1139 kWh 
Behövd värmeenergi: 2539 kWh 

Total energiförbrukning: 3678 kWh 
Total energiförbrukning med reducerad kylenergi: 3564 kWh 

Värmeförlust genom tak. Rekommenderat u-värde på tak är 0,08 w/m2k (Energimyndigheten, 
2013). 
Värmeförlust genom golv. Rekommenderat u-värden på platta på mark är 0,08-0,10 w/m2k 
(Paroc, 2015)   
Medeltemperatur i Stockholm är 6,6 grader Celsius (SMHI, 2014)  
Dimensionerande inomhustemperatur sätts till 21 grader Celsius enligt FEBY12. 
Temperaturskillnad: 21,0-6,6=14,4 grader  
U-värde skillnad tak: 0,08-0,01= 0,07 W/m2k 
U-värde skillnad golv: 0,10-0,01= 0,09 W/m2k 
U-värde fasad: 0,10 W/m2k 
U-värde ytterdörr: 0,8 W/m2k 
Inomhusarea: 129m2 

Rum 2 och 3 fasadarea: 6,6m lång, 3m hög area 19,8m2 varav 2 m2 är dörr. 
Krav FEBY 12: 50 kWh/m2ATemp, år 
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憲 − 懸ä堅穴結岫激/兼2計岻 ∗ 建結兼喧嫌倦�健健券�穴岫°計岻 ∗ �堅結�岫兼2岻 = 結血血結倦建岫激岻 

 

Tak ど,どば 激/兼2計 ∗ なね,ね 計 ∗ なにひ 兼2 = なぬど 激 なぬど 激 ∗ ぱばはど ℎなどどど = ななぬひ 倦激ℎ/å堅 

Golv ど,どひ 激/兼2計 ∗ なね,ね 計 ∗ なにひ 兼2 = なはば 激 なはば 激 ∗ ぱばはど ℎなどどど = なねはぬ 倦激ℎ/å堅 

Fasad med dörr 

ど,など 激/兼2計 ∗ なね,ね 計 ∗ なば,ぱ 兼2 + ど,ぱど 激兼2 計 ∗ なね,ね 計 ∗ に兼2 = ねぱ,ば激 ねぱ,ば ∗ ぱばはどなどどど = ねには 倦激ℎ/å堅 

 

Summa energibehov: 1463+1139+3564+426=6592 kWh/år  
Krav FEBY12 energibehov < 50kWh*golvarea=50*129= 6450 kWh/år < 6592 kWh/år 

Mer isolering behövs i Stockholm p.g.a. den lägre medeltemperaturen för att klara av kraven 
från FEBY12. Förbättra markisoleringen till 0,08 W/m2k och takisoleringen till 0,06 W/m2k. 

Tak ど,どの 激/兼2計 ∗ なね,ね 計 ∗ なにひ 兼2 = ひに,ひ激 ひに,ひ 激 ∗ ぱばはど ℎなどどど = ぱなね 倦激ℎ/å堅 
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Golv ど,どば 激/兼2計 ∗ なね,ね 計 ∗ なにひ 兼2 = なぬど 激 なぬど 激 ∗ ぱばはど ℎなどどど = ななぬひ 倦激ℎ/å堅 

 
Summa energibehov: 814+1139+3564+426=5943 kWh/år  
Krav FEBY12 energibehov < 50kWh*golvarea=50*129= 6450 kWh/år > 5943 kWh/år 
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3.7.3 Luleå 

Simulering i ParaSol gav följande resultat för energiförbrukning i de olika rummen, se Tabell 
12. 

Luleå Rum 1 Rum 2 Rum 3 Rum 4 Rum 5 Rum 6 Rum 7 

                

Orientering Norr Norr Norr Norr Öst Syd Väst 

Area (m2) 18 11,2 9,6 19,2 13,6 44 13,4 

Andel fönster 2,5 % 0 % 0 % 2,5 % 13 % 14 % 12 % 

Fönster (m2) 1,43 0 0 1,43 2,73 7,98 2,52 

Energi värme (kWh) 639 - - 658 599 1272 582 

Energi kyla (kWh) 2 - - 2 113 498 108 

Kylenergi reducerad (kWh) 2 - - 2 102 448 97 

                

Summa energi (kWh) 641 - - 660 701 1720 679 

Tabell 12 - Luleå, Energiförbrukning per rum 

För att få en känsla av fönsterarean på huset, se fasadritning bilaga 3 Figur 42. 

Behövd kylenergi: 723 kWh 
Behövd värmeenergi: 3750 kWh 

Total energiförbrukning: 4473 kWh 
Total energiförbrukning med reducerad kylenergi: 4401 kWh 

Värmeförlust genom tak. Rekommenderat u-värde på tak är 0,08 w/m2k (Energimyndigheten, 
2013) 
Värmeförlust genom golv. Rekommenderat u-värden på platta på mark är 0,08-0,10 w/m2k 
(Paroc, 2015).   
Medeltemperatur i Stockholm är 1,6 grader Celsius (SMHI, 2014).  
Dimensionerande inomhustemperatur sätts till 21 grader Celsius enligt FEBY12. 
Temperaturskillnad: 21,0-1,6=19,4 grader  
U-värde skillnad tak: 0,08-0,01= 0,07 W/m2k 
U-värde skillnad golv: 0,10-0,01= 0,09 W/m2k 
U-värde fasad: 0,10 W/m2k 
U-värde ytterdörr: 0,8 W/m2k 
Inomhusarea: 129m2 

Rum 2 och 3 fasadarea: 6,6m lång, 3 m hög area 19,8 m2 varav 2 m2 är dörr 
Krav FEBY 12: 58 kWh/m2ATemp, år 
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憲 − 懸ä堅穴結岫激/兼2計岻 ∗ 建結兼喧嫌倦�健健券�穴岫°計岻 ∗ �堅結�岫兼2岻 = 結血血結倦建岫激岻 

Tak ど,どば 激/兼2計 ∗ なひ,ね 計 ∗ なにひ 兼2 = なばの激 なばの 激 ∗ ぱばはど ℎなどどど = なのぬの 倦激ℎ/å堅 

Golv ど,どひ 激/兼2計 ∗ なひ,ね 計 ∗ なにひ 兼2 = ににの 激 ににの 激 ∗ ぱばはど ℎなどどど = なひばぬ 倦激ℎ/å堅 

Fasad med dörr ど,など 激/兼2計 ∗ なひ,ね 計 ∗ なば,ぱ 兼2 + ど,ぱど 激/兼2計 ∗ なひ,ね 計 ∗ に兼2 = はの,は激 はの,は 激 ∗ ぱばはど ℎなどどど = のばね 倦激ℎ/å堅 

 

Summa energibehov: 1973+1535+4401+574=8483 kWh/år  
Krav FEBY12 energibehovet < 58kWh*golvarea=58*129= 7482kWh/år < 8483kWh/år 

Mer isolering behövs i Luleå p.g.a. den låga medeltemperaturen för att klara av kraven från 
FEBY12. Förbättra markisoleringen till 0,08 W/m2k, takisoleringen till 0,06 W/m2k, 
väggisoleringen till 0,08 W/m2k samt bättre isolerande ytterdörr med 0,59 W/m2k. 

Tak ど,どの 激/兼2計 ∗ なひ,ね 計 ∗ なにひ 兼2 = なにの激 なにの 激 ∗ ぱばはど ℎなどどど = などひは 倦激ℎ/å堅 

Golv ど,どば 激/兼2計 ∗ なひ,ね 計 ∗ なにひ 兼2 = なばの 激 
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なばの 激 ∗ ぱばはど ℎなどどど = なのぬの 倦激ℎ/å堅 

Fasad med dörr 

ど,どぱ 激/兼2計 ∗ なひ,ね 計 ∗ なば,ぱ 兼2 + ど,のひ 激兼2 計 ∗ なひ,ね 計 ∗ に兼2 = のど,の激 のど,の ∗ ぱばはどなどどど = ねねぬ 倦激ℎ/å堅 

 

Summa energibehov: 1096+1535+4401+443=7475 kWh/år  
Krav FEBY12 energibehovet < 58kWh*golvarea=58*129= 7482kWh/år > 7475 kWh/år  
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4 ANALYS 

Simuleringarna visar att energibehovet vid 5 % fönsterarea i många fall har ett högt värde för 
att sedan, när fönsterarean ökar, sjunka till en viss nivå. När sedan fönsterarean fortsätter öka 
inträffar en brytpunkt, olika beroende på geografisk plats och orientering på fönstret, där 
energiförbrukning ökar i snabb takt. I andra fall ger en ökad fönsterarea alltid en ökad 
energiförbrukning. Ett exempel på detta är vid jämförelse av värmebehovet åt norr i Lund (se 
Figur 18, sid. 23) och Luleå (se bilaga 2, Figur 38).  I Lund ger större fönsterpartier en lägre 
energianvändning till en viss nivå medan i Luleå ger större fönsterpartier alltid en ökad 
energianvändning. Det finns alltså en optimal fönsterarea, där energiförbrukningen är som 
lägst, för den geografiska platsen och orienteringen beroende på fönstrets u-värde och g-
värde.  

Storleken på den fönsterarea som ger den lägsta energianvändningen, utan solavskärmning, 
har i Lund och Stockholm större area mot norr än mot söder. I Luleå ger fönsterarean mot 
norr enbart ett ökat energibehov vid större fönsterareor. En anledning till att fönsterareorna 
mot norr kan vara större än de mot söder i Lund och Stockholm tror vi beror på att de mot 
norr inte har ett lika stort kylbehov under den varmaste delen av året. Om solavskärmning 
används förändras de fönsterareorna som ger lägst energiförbrukning. Fönsterareorna mot 
söder ska vara större och fönsterarean mot norr ska minskas för att uppnå den lägsta 
energiförbrukningen. För de fönster som vetter mot öster och väster förblir fönsterarean 
ungefär densamma både med och utan solavskärmning.    

U-värdet är av stor betydelse för energiförbrukningen. Simuleringarna visar att för fönster 
utan solavskärmning, ger fönstret med det bästa u-värdet den lägsta energiförbrukningen i alla 
städer när fönsterarean når en viss nivå. Nivån beror på den geografiska platsen samt 
väderstrecket. I Lund, orientering söder är den runt 16-17 % medan den i Luleå inträffar nivån 
redan vid 5-7 %. I Stockholm är motsvarande siffra runt 12-14 %. 

Energibehovet för kyla uppstår först vid en specifik storlek beroende på fönstrets orientering, 
geografiska plats samt dess egenskaper. Ett fönster med högt g-värde släpper igenom mer 
solenergi och leder således till en högre inomhustemperatur. Det kan vara önskvärt vid mindre 
fönsterareor men vid större fönsterareor leder det ofta till övertemperaturer, främst under 
sommarhalvåret. Det medför att ett fönster med högre g-värde behöver solavskärmas vid en 
mindre area jämfört med ett fönster med lägre g-värde. Vid begränsningar av fönsterpartier i 
ett rum kan det därför vara fördelaktigt att använda fönster med ett högt g-värde istället ett 
fönster med lågt g-värde och ett lågt u-värde (se Figur 13, sid. 18). 
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Solavskärmning vid mindre fönsterpartier bidrar till ökat energibehov eftersom 
solavskärmningen har till uppgift både att ge skugga samt att sänka kylbehovet i huset. Finns 
det inget kylbehov i huset eller om behovet är litet så blir den förlorade värmeenergin från 
solen större än energin för kylbehovet. Vid större fönsterpartier bidrar solavskärmningen till 
en sänkning av kylbehovet och en liten ökning av värmebehovet. Den geografiska platsen och 
orienteringen för fönstret ger en specifik fönsterarea, en brytpunkt, där energiförbrukning 
minskar genom att använda solavskärmning. Enligt simuleringarna ger solavskärmningen ett 
diagram med en jämnare graf, speciellt mot söder men även mot öster och väster. Det betyder 
att temperaturen i huset inte är lika känsligt för variationer beroende på fönsterarean utan 
håller en jämnare temperatur i huset jämfört med fönster utan solavskärmning. 

Den totala energianvändningen för att värma upp huset blir högre ju längre norrut huset är 
lokaliserat. Det är även tydligt att fönsterarean blir mindre för att få den lägsta 
energianvändningen. Fönster mot norr i Luleå bidrar inte till en lägre energianvändning utan 
ökar hela tiden energianvändningen ju större fönsterarean är. 

I sammanställningen av resultatet (se Tabell 5 och Tabell 6, sid. 30-31) redovisas en något 
större fönsterarea för huset med solavskärmning jämfört med fönster utan solavskärmning. 
Störst är differensen i Lund där den lägsta energiförbrukning med solavskärmning uppnås vid 
fönsterarea på 19 % och utan solavskärmning uppnås det lägsta förbrukningen redan vid 16 
%. Det skiljer alltså 3 procentenheter för den optimala fönsterarean. I Stockholm är 
differensen 1 procentenhet medan i Luleå uppnås den optimala fönsterarean med 11 % både 
med och utan solavskärmning. Energiförbrukningen är hela tiden lägre för husen utan 
solavskärmning. Differensen i total energiförbrukning är ca 400 kWh lägre för hus utan 
solavskärmning. 
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5 SLUTSATSER 

Hur påverkar fönstrets egenskaper det termiska inomhusklimatet och vilka egenskaper är 
viktigast för att minimera risken för över- och undertemperatur i passivhus? 

Studie visar att risken för övertemperatur är överhängande för stora fönsterareor. Storleken 
beror på den geografiska platsen, väderstrecket samt fönstrets egenskaper. 
En stor fönsterarea tillsammans med ett högt g-värde ger ett stort kylbehov. För att undvika 
övertemperaturer kan solavskärmning användas. Det ger ett ökat värmebehov till huset men 
kylbehovet minskas avsevärt. Det gör det även lättare att hålla en jämnare temperatur i huset. 
Användningsområdet är därför större i södra Sverige där medeltemperaturen är högre än i 
norr. Solavskärmning är som effektivast mot söder, men kan också uppfylla ett behov åt öster 
och väster. Enligt vår simulering har solavskärmning mot norr negativ inverkan på 
energianvändningen i samtliga fall. 

Vid större fönsterareor har u-värdet en stor betydelse för att minska energiförbrukningen. 
Studien visar att lägst energiförbrukning alltid uppnås med fönster U 0,6 vid den optimala 
fönsterarean, åt samtliga väderstreck. 

Orienteringen på fönstren är vital för att uppnå gott termiskt inomhusklimat. Studien visar att 
fönsterareans storlek skiljer sig åt beroende på vilken orientering de har. Studien har inte visat 
ett samband mellan att störst fönsterarea mot ett speciellt väderstreck ger lägst 
energiförbrukning. Det är istället den geografiska positionen på huset som är avgörande hur 
stor energiförbrukningen blir. 

 
Hur kan ett passivhus utformas i Lund, Stockholm och Luleå för att uppnå 
passivhuskriterierna enligt FEBY 12, med hänsyn till fönsterpartiernas storlek och 
väderstreck? 
 
Energiförbrukningen skiljer sig åt beroende på geografisk position.  
Jämförelsen mellan Lund och Stockholm visar på en mindre skillnad vad gäller 
energibehovet. Exempelhuset i Lund behöver 6150 kWh i energiförbrukning. Ett liknande hus 
i Stockholm och Luleå kräver 6592 kWh respektive 8283 kWh. 
Exempelhusen i Stockholm och Luleå klarar inte kraven för passivhus enligt FEBY 12. Först 
vid extra isolering uppfyller exempelhusen kraven, Stockholm 5943 kWh och Luleå 7475 
kWh. 
 
Fönsterareorna kan vara större i Lund jämfört med Luleå. Studien visade att ett hus i Lund, 
utan solavskärmning, med fasadarean 57 m2 mot norr och syd samt 21 m2 mot väst och öst 
kan ha en fönsterarea på 20 % mot norr, 16 % mot söder samt 13 % mot öster respektive 
väster. Det ger i detta fall en total fönsterarea på ca 26 m2.  
I Stockholm ska motsvarande hus utformas med fönsterarea på 16 % mot norr, 14 % mot syd, 
12 % mot öst samt 11 % mot väst. Det ger i detta fall en fönsterarea på ca 22 m2.  
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Slutligen, i Luleå är fönsterarean mot norr 5 %, mot syd 14 %, mot öst 13 % samt mot väst 12 
%. I detta fall blir den sammanlagda fönsteraran för huset endast ca 14,4 m2. Skulle 
solavskärmning användas skulle den sammanlagda fönsterarean bli något större men det 
skulle även medföra en ökad energiförbrukning.  

I och med att vi hade något hårdare krav (20-23 grader) än FEBY 12, inser vi att våra 
exempelhus skulle ha lägre energiförbrukning om gradantalet skulle höjas till FEBY 12 nivåer 
(20-26 grader). Risken för övertemperaturer under sommartid skulle då vara större vilket vi 
hade som mål att undvika. Denna studie visar att det går att konstruera passivhus med 
minimal risk för över- och undertemperatur i Sveriges alla klimatzoner.  

 

5.1 Metodkritik 

Vi kontrollerade energianvändningen med fönster som använde sig utav en fast skärm som 
solavskärmning. Det medför att solavskärmningen är aktiverad även då värmebehov i huset 
föreligger. Ett sätt att kunna bortse från detta är att med hjälp av aktiv solavskärmning som 
enbart aktiveras då behov av solavskärmning åligger och därmed minskar kylbehovet.  

Vanligtvis brukar inte småhus använda sig utav kylning till inomhusklimatet, något som vi 
har räknat med. Hade vi istället enbart räknat med vid vilken fönsterarea som gav det lägsta 
värmebehovet hade vi nog fått ett annat resultat, däremot hade risken för övertemperaturer 
varit större. 

 

5.2 Förslag till fortsatt utveckling 

Vi valde att undersöka fyra väderstreck; syd, nord, öst och väst. I en fördjupning kan fler 
väderstreck väljas, alltså en blandning av de redan nämnda, för att se om energiförbrukning kan 
förminskas. 

I första steget av studien utfördes simuleringarna för ett hus med bestämda mått. Det skulle vara 
intressant att undersöka om resultateten skiljer sig om husets area skulle förstoras eller 
förminskas.  

En liknande studie kan genomföras med andra simuleringsprogram vilket eventuellt kan ge 
avvikande resultat jämfört med denna studie. En jämförelse mellan de olika 
simuleringsprogrammen som finns på marknaden kan genomföras för att undersöka hur 
mycket de skiljer sig åt i energiförbrukning. 
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BILAGOR 

Bilaga 1 – Energiberäkningar Stockholm 

 

5% 6% 7,5% 9% 10% 11% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 19% 20% 21% 22% 23% 24% 25% 30% 40% 50%

S 0,6 2554 2465 2381 2240 2199 2160 2158 2158 2162 2190 2323 2779 3358

S 0,8 2540 2445 2359 2233 2218 2208 2204 2203 2213 2248 2341 2568 3191 3924

S 1,0 2582 2511 2450 2409 2368 2360 2357 2358 2376 2518 2756 3404 4163

S 1,08 2512 2405 2353 2320 2275 2258 2250 2251 2261 2281 2387 3071 3969 4956

1800

2800

3800

4800

5800

6800 Stockholm, söder, med solavskärmning, total energianvändning

5% 6% 7,5% 8,0% 9,0% 10% 11% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 19% 20% 21% 22% 23% 25% 30% 40% 50%

S 0,6 2455 2296 2214 2167 2073 2063 2065 2076 2099 2211 2899 3787 4758

S 0,8 2423 2255 2177 2136 2106 2094 2095 2110 2138 2423 3345 4442 5614

S 1,0 2466 2321 2257 2222 2199 2192 2196 2215 2245 2539 3478 4594 5786

S 1,08 2373 2203 2148 2134 2143 2173 2221 2359 2859 4153 5596 7106

1800

2800

3800

4800

5800

6800
Stockholm, söder, utan avskärmning, total energianvändning

Figur 24 - Stockholm, söder med solavskärmning 

Figur 25 - Stockholm, söder utan solavskärmning 
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5% 6% 7,5% 9% 10% 11% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 19% 20% 21% 22% 23% 24% 25% 30% 40% 50%

Ö 0,6 2600 2513 2475 2453 2441 2438 2439 2447 2464 2621 3155 3832 4581

Ö 0,8 2589 2504 2474 2466 2467 2477 2496 2557 2809 3513 4356 5274

Ö 1,0 2631 2570 2554 2552 2559 2577 2601 2672 2946 3687 4563 5509

Ö 1,08 2569 2533 2496 2496 2509 3153 4152 5283 6481

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

6500

Stockholm, öster, utan solavskrämning, total energianvändning

5% 6% 7,5% 9% 10% 11% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 19% 20% 21% 22% 23% 24% 25% 30% 40% 50%

Ö 0,6 2657 2607 2582 2565 2544 2536 2532 2535 2538 2547 2589 2902 3351 3879

Ö 0,8 2655 2607 2587 2574 2568 2565 2569 2589 2709 3164 3746 4409

Ö 1,0 2697 2673 2667 2664 2665 2673 2718 2868 3372 3995 4696

Ö 1,08 2646 2601 2591 2589 2598 2614 2700 2944 3638 4463 5353
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Stockholm, öster, med solavskärmning, total energianvändning 

Figur 27 - Stockholm, öster med solavskärmning 

Figur 26 - Stockholm, öster utan solavskärmning 
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5% 6% 7,5% 9% 10% 11% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 19% 20% 21% 22% 23% 24% 25% 30% 40% 50%

V 0,6 2595 2510 2473 2456 2445 2446 2452 2465 2484 2640 3172 3863 4624

V 0,8 2584 2502 2479 2472 2476 2493 2516 2579 2820 3535 4393 5320

V 1,0 2626 2568 2556 2558 2622 2697 2964 3713 4605 5561

V 1,08 2564 2531 2499 2505 2525 3164 4187 5335 6547

2000
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3000
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4000

4500

5000

5500

6000

6500

Stockholm, väster, utan solavskrämning, total energianvändning

5% 6% 7,5% 9% 10% 11% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 19% 20% 21% 22% 23% 24% 25% 30% 40% 50%

V 0,6 2655 2601 2578 2563 2542 2537 2536 2538 2544 2557 2606 2920 3379 3921

V 0,8 2651 2602 2584 2573 2567 2569 2573 2599 2732 3182 3781 4457

V 1,0 2693 2668 2664 2662 2665 2674 2727 2892 3396 4038 4753

V 1,08 2640 2598 2587 2592 2718 2965 3666 4512 5422
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Stockholm, väster, med solavskärmning,total energianvändning 

Figur 28 - Stockholm, väster utan solavskärmning 

Figur 29 - Stockholm, väster med solavskärmning 
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5% 6% 7,5% 9% 10% 11% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 19% 20% 21% 22% 23% 24% 25% 30% 40% 50%

N 0,6 2797 2796 2795 2800 2800 2838 2983 3242 3559

N 0,8 2809 2819 2832 2930 3177 3535 3946

N 1,0 2851 2885 2923 3112 3428 3851 4322

N 1,08 2821 2841 2863 3074 3513 4050 4639

2300

2800

3300

3800

4300

4800
Stockholm, norr, med solavskärmning, total energianvändning

5% 6% 7,5% 9% 10% 11% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 19% 20% 21% 22% 23% 24% 25% 30% 40% 50%

N 0,6 2771 2753 2736 2717 2714 2713 2712 2715 2729 2804 2927 3249 3631

N 0,8 2780 2769 2763 2757 2753 2753 2753 2756 2761 2825 3142 3569 4056

N 1,0 2822 2835 2849 3000 3376 3859 4399

N 1,08 2788 2780 2778 2778 2782 2791 2803 2840 3010 3536 4164 4860
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2800

3300

3800

4300

4800
Stockholm, norr, utan solavskärmning, total energianvändning

Figur 31 - Stockholm, norr med solavskärmning 

Figur 30 - Stockholm, norr utan aolavskärmning 
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Bilaga 2 – Energiberäkningar Luleå 

5% 6% 7,5% 9% 10% 11% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 19% 20% 21% 22% 23% 24% 25% 30% 40% 50%

S 0,6 3287 3161 3098 3058 3001 2982 2977 2983 3027 3146 3820 4708 5701

S 0,8 3263 3131 3070 3036 3012 3004 3010 3066 3357 4259 5366 6573

S 1,0 3314 3210 3167 3142 3127 3127 3137 3163 3203 3516 4456 5596 6835

S 1,08 3249 3129 3094 3089 3107 3148 3205 3355 3863 5185 5691 8277

1800

2800

3800

4800

5800

6800

Luleå, söder, utan solavskärmning, total energiförbrukning

5% 6% 7,5% 9% 10% 11% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 19% 20% 21% 22% 23% 24% 25% 30% 40% 50%

S 0,6 3384 3324 3270 3190 3172 3166 3160 3165 3185 3245 3417 3929 4567

S 0,8 3377 3315 3264 3234 3210 3204 3203 3205 3245 3423 3688 4377 5181

S 1,0 3427 3395 3383 3374 3367 3366 3363 3364 3369 3387 3447 3941 4677 5526

S 1,08 3383 3332 3313 3302 3294 3295 3300 3330 3551 4355 5374 6500

1800

2800

3800

4800

5800

6800 Luleå, söder, med solavskärmning, total energiförbrukning

Figur 33 - Luleå, söder med solavskärmning 

Figur 32 - Luleå, söder utan solavskärmning 
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5% 6% 7,5% 9% 10% 11% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 19% 20% 21% 22% 23% 24% 25% 30% 40% 50%

Ö 0,6 3485 3465 3458 3451 3446 3446 3445 3447 3453 3513 3835 4323 4909

Ö 0,8 3490 3476 3474 3470 3470 3478 3508 3629 4105 4743 5471

Ö 1,0 3540 3556 3579 3832 4372 5068 5847

Ö 1,08 3516 3522 3547 3964 4747 5681 6713
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4000
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7000

Luleå, öster, med solavskärmning, total energianvändning

5% 6% 7,5% 9% 10% 11% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 19% 20% 21% 22% 23% 24% 25% 30% 40% 50%

Ö 0,6 3429 3370 3342 3324 3307 3304 3308 3319 3358 3453 3976 4682 5477

Ö 0,8 3425 3367 3345 3334 3330 3337 3398 3623 4335 5220 6184

Ö 1,0 3476 3447 3442 3441 3447 3463 3483 3545 3802 4563 5489 6496

Ö 1,08 3439 3422 3401 3405 3416 4053 5131 6357 7654
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Luleå, öster, utan solavskärmning, total energianvändning

Figur 35 - Luleå, öster med solavskärmning 

Figur 34 - Luleå, öster utan solavskärmning 
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5% 6% 7,5% 9% 10% 11% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 19% 20% 21% 22% 23% 24% 25% 30% 40% 50%

V 0,6 3436 3377 3351 3337 3329 3329 3333 3344 3362 3514 4033 4709 5472

V 0,8 3432 3375 3358 3354 3356 3370 3392 3418 3453 3688 4382 5230 6162

V 1,0 3483 3471 3456 3455 3460 3872 4623 5518 6494

V 1,08 3446 3429 3414 3430 3449 4120 5164 6358 7629
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Luleå, väster, utan solavskärmning, total energianvändning

5% 6% 7,5% 9% 10% 11% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 19% 20% 21% 22% 23% 24% 25% 30% 40% 50%

V 0,6 3492 3472 3465 3458 3454 3455 3457 3471 3554 3905 4395 4965

V 0,8 3497 3483 3481 3479 3482 3491 3535 3687 4180 4808 5516

V 1,0 3547 3563 3589 3889 4454 5146 5913

V 1,08 3522 3529 3562 4032 4823 5749 6755
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Luleå, väster, med solavskärmning, total energianvändning

Figur 37 - Luleå, väster med solavskärmning 

Figur 36 - Luleå, väster utan solavskärmning 
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5% 6% 7,5% 9% 10% 11% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 19% 20% 21% 22% 23% 24% 25% 30% 40% 50%

N 0,6 3626 3659 3698 3862 4102 4422 4816

N 0,8 3647 3695 3748 3983 4319 4754 5254

N 1,0 3697 3775 3858 4208 4640 5155 5730

N 1,08 3695 3775 3857 4268 4842 5529 6289
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Luleå, norr, med solavskärmning, total energianvändning

5% 6% 7,5% 9% 10% 11% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 19% 20% 21% 22% 23% 24% 25% 30% 40% 50%

N 0,6 3601 3616 3633 3743 3996 4386 4857

N 0,8 3618 3645 3672 3858 4231 4745 5334

N 1,0 3668 3725 3782 4076 4529 5107 5758

N 1,08 3661 3714 3768 4156 4820 5617 6471
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Luleå, norr, utan solavskärmning, total energianvändning

Figur 38 - Luleå, norr utan solavskärmning 

Figur 39 - Luleå, norr med solavskärmning 
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Bilaga 3 – Fasadritningar 

 

Figur 40 - Fasadritning Lund 
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Figur 41- Fasadritning Stockholm 
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Figur 42 - Fasadritning Luleå 


