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Sammanfattning 
Intresset kring lågenergibyggnader blir allt större och så kallade passivhus, med god 
isolering, hög lufttäthet och värmeåtervinning, byggs i allt större utsträckning i Sverige och 
andra europeiska länder. Vissa frågetecken har dock uppkommit kring inomhusklimatet i 
husen och risken för både under- och övertemperaturer. En annan viktig aspekt är hur 
husens egenskaper påverkar värmelasterna och hur detta i sin tur påverkar 
energiförsörjningssystemet. I detta examensarbete undersöks dessa båda aspekter – 
värmelastegenskaper och innetemperaturer – i fyra likadana nybyggda flerbostadshus i 
Falkenberg. Mätvärden från husens tekniska system, inklusive lufttemperaturmätningar i 
samtliga lägenheter, analyseras. Husen består av totalt 108 lägenheter, värms med 
fjärrvärme och använder ca 50 kWh/m2 Atemp årligen. 

Värmelastegenskaperna kännetecknas framförallt av låga effektbehov för både 
uppvärmning och varmvatten samt relativt stora svängningar över dygnet. Husen tycks 
vara känsligare för variationer i interntillskott än konventionella hus, vilket leder till 
regelbundna svängningar i effektbehovet för uppvärmning, med en topp under natten och 
morgonen. Detta leder till förstärkta svängningar i fjärrvärmenätet, vilket skulle kunna 
undvikas med hjälp av effektstyrning. Passivhusens stora termiska tröghet talar för en 
sådan möjlighet. 

Även innetemperaturen uppvisar regelbundna dygnsvariationer, som kan vara något 
större än i vanliga hus. Låga temperaturer förekommer tidvis under vintern, men resultaten 
pekar inte på några brister i de tekniska systemen. Temperaturen på sommaren är inte 
högre än i andra hus, och övertemperaturer tycks inte vara något stort problem i dessa hus. 
Det kan dock finnas en möjlighet att minska risken för övertemperaturer ytterligare genom 
användning av nattkyla under varma perioder. Denna möjlighet kan vara ett sätt att utnyttja 
passivhusens speciella egenskaper för att ytterligare förbättra konceptet. 
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Summary 
There is today an increasing interest in low-energy buildings, and the so-called “passive 
houses” are becoming increasingly popular in Sweden and other European countries. 
There are however some concerns regarding the indoor climate in these houses, notably 
the risk of too low indoor temperatures in the winter and too high temperatures in the 
summer. Another issue is the heat load characteristics of this type of buildings, and how 
these affect the energy systems. In this thesis, these two aspects – heat load characteristics 
and indoor temperatures – are analysed in four identical multi-family buildings in 
Falkenberg, Sweden, using measured values from the buildings’ technical systems and 
measured indoor air temperatures in all dwellings. The buildings are heated with district 
heating, comprise 108 dwellings in total and use approximately 50 kWh/m2 annually (space 
heating, hot water and electricity for building services). 

The heat loads are mainly characterised by low but varying heat demands for space 
heating and hot water. The buildings appear to have a higher than usual sensitivity for 
variations in heat from internal sources and solar gains, leading to regular variations in the 
heat demand for space heating and fluctuations in the total heat demand. These 
fluctuations, which may negatively affect the energy system, could be avoided by actively 
controlling the heat demand for space heating. 

There are also daily fluctuations in the indoor temperatures, but the buildings perform 
well in this aspect, with temperatures that stay within the acceptable range most of the 
time. The summer indoor temperatures do not get higher than in other buildings. A 
possibility for further improvement within this area could be the use of forced ventilation 
during the night in hot periods, and hence utilising the buildings’ well insulated and airtight 
building envelope to keep heat out during the day. This possibility might further improve 
the passive house concept. 
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Förord 
Denna rapport är resultatet av mitt examensarbete på magisterprogrammet i energiteknik – 
förnybar energi på Högskolan i Halmstad. Examensarbetet är på 15 högskolepoäng och har 
utförts under vårterminen 2012. Idén till arbetet föddes genom en kontakt mellan min 
handledare Sven Werner och Gerhard Andersson, underhållsingenjör på Falkenbergs 
Bostads AB (FaBo). 

Flera personer förtjänar ett tack för att ha möjliggjort examensarbetet och bidragit med 
kunskap och material. Först och främst vill jag tacka Sven, som i vanlig ordning bidragit 
med kunskap, idéer och svar på frågor, samt Gerhard, som var den som möjliggjorde 
examensarbetet genom att ge tillgång till mätvärden och har tagit sig tid för möten, 
telefonsamtal och studiebesök. Även Jörgen Hurtig, som tidigare studerat husen, Barbro 
Hammar på FaBo och Marie Forster på Falkenberg Energi förtjänar ett tack för att ha 
bidragit med material. Tack också till Henrik Gadd och Urban Persson, doktorander på 
sektionen, för diskussioner och intresse för mitt arbete. 

 

Halmstad, maj 2012 
 

Daniel Nilsson 
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1 Inledning 
Denna rapport redovisar ett examensarbete på magisternivå på Högskolan i Halmstad. 
Examensarbetet har utförts i samarbete med Falkenbergs Bostads AB (FaBo), det 
allmännyttiga bostadsbolaget i Falkenbergs kommun i Hallands län. 

1.1 Bakgrund 
Våra bostäder står för en stor del av vår totala energianvändning. Sektorn bostäder och 
service stod 2010 för 40 % av Sveriges totala energianvändning, eller för ca 166 TWh 
(Energimyndigheten, 2011a). Av denna energi gick nästan 60 % till uppvärmning och 
varmvatten. Det pågår dock arbete på många håll för att minska denna energianvändning, 
vid såväl nybyggnation som vid renovering av befintliga byggnader. Ett led i denna 
utveckling är de så kallade passivhusen, ett koncept som kommit att bli allt mer populärt i 
Sverige och flera andra länder. Med hjälp av god isolering, god lufttäthet och 
värmeåtervinning blir uppvärmningsbehovet lägre jämfört med konventionellt byggda hus. 

Passivhus har byggts i Sverige sedan 2001, då de första husen uppfördes i Lindås 
utanför Göteborg. Byggandet har tagit fart på senare år och det byggs numera såväl småhus 
och radhus som större flerbostadshus och andra byggnader i passivhusteknik. Samtidigt 
pågår fortfarande utvecklingen inom området, vilket innebär att det är viktigt att 
erfarenheter från tidigare projekt tas tillvara för att successivt förbättra konceptet och 
byggtekniken samt öka kunskapen kring passivhusens egenskaper – som i vissa delar är nya 
för både byggare och brukare. 

En viktig och ibland omdiskuterad fråga är vilken energikälla som ska användas för det 
återstående värmebehovet i passivhus – till uppvärmning under kalla perioder och 
värmning av varmvatten under hela året. Ur ett miljöperspektiv är fjärrvärme ett tilltalande 
alternativ med sin lågvärdiga energi och därmed goda möjligheter till låg 
primärenergianvändning. De låga värmebehoven utgör dock en utmaning för 
distributionen av fjärrvärme, eftersom investeringskostnader och distributionsförluster blir 
större än normalt i förhållande till värmeförsäljningen. Ju större ett passivhus är, desto mer 
motiverat blir det dock med fjärrvärme. Flerbostadshus i passivhusteknik bör därför ofta 
kunna lämpa sig för fjärrvärmeanslutning trots det lägre värmebehovet per kvadratmeter. 
Studier av passivhuskonceptets konsekvenser för fjärrvärmen är dock angelägna för att öka 
kunskapen och förståelsen inom detta område. 

Även om passivhus ofta framställs i positiva ordalag i media har även problem med 
inomhusklimatet uppmärksammats, med slutsatser som att husen är ”för varma på 
sommaren” (Granmar, 2011, s. 6; Åslund, 2011, s. 46) och ”för kalla på vintern” (Åslund, 
2011, s. 46). Passivhusens speciella egenskaper innebär både fördelar och nackdelar ur ett 
inomhusklimatperspektiv, och särskilda åtgärder kan krävas för att bibehålla god termisk 
komfort. Det är därför motiverat att studera innetemperaturen i passivhus närmare. 

1.2 Syfte och mål 
Syftet med examensarbetet är att bidra till kunskaperna om passivhustekniken, med fokus 
på flerbostadshus och konceptets konsekvenser för fjärrvärmeförsörjning och 
innetemperatur. Att inomhusklimatet är tillfredsställande är viktigt för passivhusens rykte 
och i förlängningen för den fortsatta användningen av konceptet. När det gäller fjärrvärme 
är byggnader med låga värmebehov på sikt strategiskt viktiga för fjärrvärmeföretag, dels 
eftersom allt fler nya sådana byggnader byggs, dels i takt med att befintliga byggnader 
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energieffektiviseras och får lägre värmebehov. Ökad förståelse för byggnadernas 
konsekvenser för värmeförsörjningen på kort och lång sikt är därför av betydelse. 

I studien behandlas följande frågeställningar: 

• Vilka särskilda värmelastegenskaper har passivhus jämfört med konventionella 
flerbostadshus? 

• Uppfyller nybyggda flerbostadshus i passivhusteknik kraven på godtagbara 
innetemperaturer? I vilken mån förekommer över- och undertemperaturer? 

• Kan passivhusens speciella egenskaper utnyttjas för att optimera inomhusklimatet 
och värmeförsörjningen? 

1.3 Avgränsningar 
Studien inriktas i första hand på flerbostadshus i passivhusteknik. Tidigare har passivhus 
främst byggts i form av radhus eller villor, men på senare år har även flera större passivhus 
byggts. Det är dessa som har bäst förutsättningar att försörjas med fjärrvärme, vilket 
motiverar att studera denna byggnadstyp separat. Till viss del kan slutsatserna vara 
tillämpbara även på småhus, men generellt bör resultaten endast anses gälla flerbostadshus. 

Studien görs också i form av en fallstudie, vilket i sig begränsar möjligheterna att dra 
generella slutsatser. För att möjliggöra och underlätta överföring av slutsatser till andra hus 
och områden görs dock där det är möjligt jämförelser med andra passivhus och med 
resultat från andra studier. 

1.4 Begrepp och förkortningar 
Några begrepp och förkortningar som används i rapporten förklaras i det följande: 

Atemp Areabegrepp definierat av Boverket som ”Arean av samtliga våningsplan, 
vindsplan och källarplan för temperaturreglerade utrymmen, avsedda att värmas 
till mer än 10 °C, som begränsas av klimatskärmens insida. Area som upptas 
av innerväggar, öppningar för trappa, schakt och dylikt, inräknas. Area för 
garage, inom byggnaden i bostadshus eller annan lokalbyggnad än garage, 
inräknas inte.”  
(Boverket, 2011, s. 262). 

BBR Boverkets byggregler. I denna rapport avses BBR 19 (2012) om inget 
annat anges. 

BOA boarea 

gränstemperatur Den utetemperatur då en byggnads värmeförluster är lika stora som 
interntillskotten och ingen extra värme behöver tillföras. 

interntillskott Värmetillförsel från andra källor än värmesystemet, d.v.s. 
solinstrålning och värme från människor, apparater m.m. 

lgh lägenhet 

termisk tröghet En byggnads förmåga att bibehålla innetemperaturen vid förändringar 
av utetemperaturen (se avsnitt 3.5). 

tidskonstant Mått på termisk tröghet (se avsnitt 3.5). 

undertemperatur Innetemperatur under en gräns för försämrad termisk komfort, här 
definierad som lufttemperatur under 20 °C (se avsnitt 4.2). 

U-värde specifikt värmegenomgångstal (W/m2,K) 
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UA-värde byggnadens totala värmegenomgångstal (W/K)  

u.å. (referens) utan år 

övertemperatur Innetemperatur över en gräns för försämrad termisk komfort, här 
definierad som lufttemperatur över 26 °C på sommaren och 24 °C 
resten av året (se avsnitt 4.2). 
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2 Metod 
Studien görs i form av en fallstudie av fyra flerbostadshus i Falkenberg, med ett i huvudsak 
kvantitativt angreppssätt utifrån insamlad mätdata. Mätvärden från fastigheternas befintliga 
övervakningssystem samlas in, bearbetas och analyseras för att finna svar på studiens 
frågeställningar. En litteraturöversikt görs också för att utröna hur stora problemen med 
över- och undertemperaturer är i andra passivhusprojekt. 

2.1 Datainsamling 
De studerade flerbostadshusen har moderna regler- och övervakningssystem som lagrar 
värden från ett stort antal givare i husens tekniska system. De givare som används och 
mätvärdenas upplösning sammanfattas i tabell 1, medan samtliga tillgängliga givare i husen 
redovisas i bilaga A. Mätvärden har tillhandahållits av FaBo via företagets webbaserade 
övervakningssystem. Uppgifter om hushållsel inhämtades från Falkenberg Energi. Utöver 
mätvärden för de fyra passivhusen inhämtades även data för fjärrvärmeanvändningen i 
några andra hus i området, vilka används som jämförelse. 

Underlaget som analyseras i studien är begränsat till ett års mätvärden, för kalenderåret 
2011, eftersom detta är det första året med kompletta mätserier för samtliga fyra hus. För 
två av husen finns ytterligare ett helt kalenderårs mätvärden tillgängliga. 

Tabell 1. Givare och mätstorheter som används i studien. 

Givare/mätstorhet Enhet Upplösning Antal per hus Totalt antal 

Vatten     
Kallvattenvolym, mätarställning m³ 1 timme 1 4 
Varmvattenvolym, mätarställning m³ 1 dygn 1 4 
Varmvattenvolym m³ 15 minuter 1 4 
Varmvattentemperatur °C 15 minuter 1 4 

Fjärrvärme     
Effekt kW 15 minuter 1 4 
Energi, mätarställning MWh 1 timme 1 4 

Lufttemperatur     
Innetemperatur °C 15 minuter 27 108 
Utetemperatur °C 15 minuter 1 4 

Solvärme     
Effekt kW 1 timme 1 4 
Energi kWh 1 timme 1 4 
Spjäll uteluft/solfångare % 15 minuter 2 8 

Fastighetsel     
Mätarställning kWh 1 dygn 1 4 

Värme sekundär     
Styrventil värmebatteri % 15 minuter 27 108 

Ventilation     
Tilluftstemperatur före aggregat °C 15 minuter 2 8 
Frånluftstemperatur °C 15 minuter 2 8 
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Husens värmelaster studeras främst genom att använda mätdata från värmemätarna i 
husens fjärrvärmecentraler. Även mätare för varmvattenanvändning och varmvattnets 
temperatur används för att analysera de olika komponenterna i husens värmelaster. Fokus 
ligger på hur husen uppfattas av det externa värmeförsörjningssystemet, d.v.s. 
fjärrvärmesystemet. Till viss del studeras dock även interna aspekter, inklusive 
byggnadernas solfångare. 

En relativt ingående analys av innetemperaturerna i husen möjliggörs av att 
lufttemperaturen mäts i samtliga lägenheter, med lagring av mätvärden var 15:e minut. 
Detta ger ett underlag för att studera såväl svängningar i temperaturen över korta och långa 
intervall som variationer mellan olika lägenheter i husen och förekomsten av under- och 
övertemperaturer. Temperaturgivarna är placerade mellan vardagsrum och kök, mitt i 
lägenheterna för att få ett så representativt värde som möjligt (Gerhard Andersson, 
personlig kommunikation 2012-04-16). Detta innebär dock att temperaturen kan vara 
högre eller lägre i andra rum, t.ex. i rum som är mer utsatta för solinstrålning, vilket därmed 
inte fångas upp i dessa mätningar. 

För att studera solinstrålningens inverkan på innetemperaturen utnyttjas även data från 
SMHI:s modell för solinstrålning, STRÅNG, som beräknar solinstrålningen på en valfri 
plats med upplösningen en timme (SMHI, 2012). 

2.2 Databearbetning och analys 
Mätdata har i huvudsak behandlats i Excel. Mätserierna är relativt kompletta och fria från 
uppenbara mätfel. Generellt saknas mätvärden för delar av totalt fem dygn i februari, mars, 
augusti och oktober. Detta bedöms dock inte påverka analyserna i någon nämnvärd 
utsträckning, och värden har därför inte interpolerats för dessa perioder. I diagram 
redovisas dessa saknade mätvärden som avbrott i kurvorna. 

Analysen bygger på enkla statistiska analyser, beräkning av karakteristiska nyckeltal och 
grafiska analyser av diagram. Vanligt förekommande verktyg inom området används vid 
beräkningar och grafiska analyser, bland annat varaktighetsdiagram och effektsignaturer. 

Genomgående används följande indelning av året i fyra perioder: 
• december-februari 
• mars, oktober-november 
• april-maj, september 
• juni-augusti 

Perioden december-februari benämns ibland ”vintern” och oktober-mars 
”uppvärmningssäsongen”, medan juni-augusti benämns ”sommaren” och april-september 
”sommarhalvåret”. Observera dock att alla perioder inte är sammanhängande eftersom 
endast kalenderåret 2011 studeras (december-februari är t.ex. egentligen två separata 
perioder). Dessa benämningar används för att förenkla framställningen. 
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3 Passivhus 
Att använda passiva värmekällor – solinstrålning samt värme från aktiviteter inne i huset – 
är ingen ny idé. Byggnader som utnyttjar solinstrålning och har tung stomme med stor 
termisk tröghet för lagring mellan dag och natt har funnits i tusentals år i områden med 
mycket sol (Jansson, 2010). Det moderna passivhuskonceptet kan sägas vara en utveckling 
av denna tanke; att utnyttja passiva värmetillskott så långt det är möjligt och minimera 
användningen av köpt energi. 

3.1 Huvudprincip 
Grundprincipen i passivhus är enkel: bygg huset så välisolerat och lufttätt att jämförelsevis 
mycket små energimängder förloras via transmission (värmeledning) och luftläckage, och 
återvinn sedan värmen genom mekanisk ventilation med värmeväxling. 

En viktig aspekt i passivhusprincipen är att den goda värmeisoleringen gör att 
yttemperaturen på ytor inomhus hamnar nära rumstemperaturen, vilket innebär att 
radiatorer inte behövs för att åstadkomma god termisk komfort. Man kan därmed använda 
ett enklare värmesystem och spara in kostnaderna för radiatorsystemet, vilket bidrar till att 
göra konceptet ekonomiskt (Jansson, 2010). Vanligt är att värmen istället tillförs via 
ventilationen med hjälp av värmebatterier i tilluftskanalerna, antingen centralt eller separat 
för varje lägenhet. 

3.2 Historik 
Det moderna passivhuskonceptet har svensk-tyskt ursprung. Bo Adamsson, professor vid 
Lunds universitet, började utveckla idén i samband med ett projekt i Kina på 1980-talet, där 
bland annat ett koncept med passiv solinstrålning istället för traditionellt 
uppvärmningssystem undersöktes (Jansson, 2010). Detta ledde till ett samarbete med 
Wolfgang Feist, som var doktorand vid Lunds universitet i slutet av 1980-talet, vilket 
mynnade ut i ett färdigt koncept 1988, ett första passivhus i Tyskland 1990 och att 
Passivhaus Institut grundades i Tyskland under 1990-talet (Jansson, 2010; Halse, 2005). 
Senare startades också ett EU-finansierat projekt för att sprida konceptet i Europa, under 
namnet CEPHEUS (Cost Efficient Passive Houses as European Standards), vilket ledde till 
ett antal passivhusprojekt i fem olika länder (Jansson, 2010). 

I Sverige byggdes de första husen enligt detta koncept 2001, i Lindås utanför Göteborg. 
Projektet var ett samarbete mellan EFEM arkitektkontor, Lunds universitet, Chalmers 
Tekniska Högskola och SP. Det ingick i CEPHEUS och har utgjort modell för flera senare 
passivhusprojekt i Sverige. Hans Eek, arkitekt på EFEM arkitektkontor, har varit drivande 
inom passivhusutvecklingen i Sverige, bland annat genom sitt engagemang i 
Passivhuscentrum i Alingsås. 

Idéerna med hus som värmdes passivt var dock inte nya i sig; flera hus med liknande 
idéer hade byggts tidigare i Sverige, bland annat ett ”superisolerat” hus i Uppsala, en villa i 
Växjö och ett hus i Färgelanda, alla kring slutet av 1970-talet och början av 1980-talet 
(Glad, 2006). De båda senare husen kallades också passivhus, och en av de medverkande i 
Färgelandaprojektet var Hans Eek. Detta hus använde ca 40 kWh/m2 för uppvärmning, 
tack vare en välisolerad klimatskärm, välplanerat utnyttjande av solinstrålning, en 
värmelagrande vägg m.m. (Glad, 2006; Eek & Solbräcke, 1982). Därefter byggdes några 
radhus i Karlstad 1984 som en del i ett forskningsprojekt, och 1986 byggdes i ett svensk-
tyskt samarbete ett hus i Tyskland och ett likadant i Halmstad. Det förekom alltså liknande 
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idéer om att sänka energianvändningen i byggnader på flera håll, men Adamsson och Feist 
kan sägas vara de som ligger bakom grundidén till det vi idag kallar passivhus. 

Konceptet har idag spridit sig till ett flertal länder, men de länder som legat i framkant i 
passivhusutvecklingen är Tyskland, Österrike och Schweiz. I dessa länder har det sedan 
1990-talet byggts tusentals hus med låg energianvändning (Boverket, 2006). 

Det bör också påpekas att passivhuskonceptet inte är det enda begreppet eller 
konceptet som förekommer när det gäller låg energianvändning i byggnader. I Sverige 
används begrepp som lågenergihus, nollenergihus (som ingår, med ytterligare krav, i 
passivhuskriterierna), minienergihus (med egen kravspecifikation från FEBY) och 
plusenergihus. 

3.3 Definition 
De svenska kriterierna för passivhus har skapats av Forum för Energieffektiva Byggnader 
(FEBY), en arbetsgrupp med kompetens från flera organisationer och stöd från bland 
andra Energimyndigheten och Västra Götalandsregionen. FEBY har publicerat en 
kravspecifikation (FEBY, 2009) som definierar begreppet och ställer upp krav för vad som 
gäller för passivhus i Sverige. Uppfyller en byggnad dessa krav har man rätt att använda 
benämningen passivhus ”enligt FEBY”, och man kan även få byggnaden certifierad och 
verifierad. Passivhusstandarden ska ses som ett komplement till Boverkets byggregler, 
BBR, som givetvis också ska följas. 

3.3.1 Effektkrav och energirekommendationer 
Grunden i den svenska definitionen av passivhus är att ”värmebehovet ska klaras med en 
distribution av värme via hygienluftsflödet” (FEBY, 2009, s. 2). Det uttryckliga kravet är 
dock formulerat som ett maximalt effektbehov för uppvärmning vid dimensionerande 
utetemperatur, vilket innebär att luftburen värme inte är ett krav. Effektkravet beror på var 
huset är placerat geografiskt och följer indelningen av landet i tre klimatzoner som används 
i BBR, se figur 1. Tabell 2 redovisar kraven, som även beror på byggnadens storlek, där 
mindre hus har något lättare krav. Ytan som används är Atemp+garage, vilket innebär att man 
till skillnad från i BBR räknar med garage. Atemp är den area innanför klimatskärmen, 
inklusive innerväggar m.m., som värms till mer än 10 °C (Boverket, 2011). 

  
Figur 1. Svenska klimatzoner, definierade enligt Boverket 
(2011). Indelningen följer länsgränser. 

Administrativa gränser
© EuroGeographics 

Klimatzon I
Klimatzon II
Klimatzon III
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I kriterierna redovisas även hur beräkningarna ska göras, med fastställda värden för olika 
indata, t.ex. varmvattenanvändning och interntillskott från personer och apparater. 
Beräkningen görs för innetemperaturen 20 °C. 

Utöver effektkravet ges även rekommendationer för maximal årlig specifik 
energianvändning, som avser köpt energi och summan av energi för uppvärmning, 
varmvatten och fastighetsel (samma definition som i BBR, d.v.s. hushållsel exkluderas). 
Rekommendationen bygger på att energimängderna viktas för att ta hänsyn till 
energikvalitet (exergi), men det finns också en förenklad variant där viktning inte behöver 
göras och som istället skiljer sig beroende på om byggnaden är elvärmd eller inte, se tabell 
3. 

Tabell 2. Maximal effekt (W/m2 Atemp+garage) enligt svenska passivhuskriterier (FEBY, 2009). 

 
Zon I Zon II Zon III 

Bostäder och lokaler 12 11 10 

En- och tvåfamiljshus < 200 m2/bostad 14 13 12 

 

Tabell 3. Rekommenderad maximal energianvändning (kWh/m2 Atemp+garage) enligt svenska 
passivhuskriterier (FEBY, 2009). 

 
Zon I Zon II Zon III 

Bostäder och lokaler, viktad energi 68 64 60 

alternativt    

Bostäder och skolor, icke elvärmda 58 54 50 

Bostäder och skolor, elvärmda 34 32 30 

3.3.2 Övriga krav och rekommendationer 
Utöver effektkravet ställer passivhuskriterierna ett fåtal krav på klimatskärm och lufttäthet. 
Byggnadens fönster ska ha ett genomsnittligt U-värde på maximalt 0,90 W/m2,K och 
luftläckaget vid ±50 Pa får vara högst 0,30 l/s,m2 (FEBY, 2009). Det finns också 
rekommendationer gällande ljud, maximal tillufttemperatur, mätning av energi och vatten, 
SFP-värde (Specific Fan Power) hos ventilationssystemet och verkningsgraden hos 
värmeväxlaren. 

3.4 Teknik 
Även om passivhuskonceptet ställer få direkta krav på utförandet, innebär konceptet i 
praktiken vissa gemensamma drag. Tekniken som används beskrivs i korthet här; mer 
ingående information finns i litteratur i ämnet. 

3.4.1 Klimatskärm och fönster 
Passivhuskonceptet innebär att U-värdet för klimatskärmens olika delar måste vara lägre än 
i konventionella byggnader. I Sverige brukar medelvärdet för väggar, tak och golv ligga 
kring 0,1 W/m2,K, medan passivhus längre söderut i Europa kan ha uppemot 
0,15 W/m2,K (Jansson, 2010). Utöver låga U-värden behöver även köldbryggor beaktas 
och minimeras. 

Fönster behöver optimeras både vad gäller U-värden, storlek och riktning. U-värden 
för fönster som används i passivhus brukar ligga i intervallet 0,7-1,0 W/m2,K. 

Lika viktigt som låg värmetransmission är lufttätheten. Passivhus måste göras mycket 
täta för att minimera den energi som läcker ut genom byggnadsskalet. Tätheten innebär att 
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risken för drag minimeras, att risken för fuktproblem minskar och att potentialen för 
värmeåtervinning av ventilationsluften ökar. 

3.4.2 Ventilation 
Eftersom passivhus byggs mycket täta blir mekanisk ventilation nödvändig. För att nå 
effekt- och energikraven behöver man dessutom återvinna värme ur frånluften, vilket 
normalt sker med hjälp av värmeväxlare mellan frånluft och tilluft. Ventilationssystemet 
kan göras antingen centralt eller enskilt för varje bostad. Gemensamt är dock att 
värmeväxlaren bör ha hög verkningsgrad. 

3.4.3 Uppvärmning 
Som tidigare nämnts är passivhuskriterierna utformade utifrån att uppvärmningen ska 
kunna ske via hygienluftflödet, d.v.s. genom att värma tilluften. Detta är inget krav, men en 
vanlig lösning. Passivhus kan dock även använda vanliga värmesystem med radiatorer eller 
golvvärme, eller en kombination av flera värmesystem.  

Värmen kan tillföras på olika sätt, exempelvis med fjärrvärme eller elektricitet via 
direktverkande värmebatterier eller värmepump.  

3.5 Termisk tröghet och tidskonstant 
Termisk tröghet eller värmetröghet är ett begrepp som beskriver hur snabbt eller långsamt 
en byggnad reagerar på förändringar i utetemperaturen. Stor tröghet innebär att 
värmesystemet kan dimensioneras för högre utetemperatur, eftersom korta perioder med 
kallare väder inte hinner få samma genomslag som i en byggnad med liten tröghet. Ibland 
används begreppen lätt respektive tung stomme, som dock bara beskriver 
byggnadsstommen och inte ger hela bilden av begreppet. Ett mått på den termiska 
trögheten är tidskonstanten, som kan definieras som (Warfvinge & Dahlbom, 2010): 

τ =
mjcj∑
Qtot

⋅
1

3600
 

där mj är massan för ett konstruktionsskikt i kg, cj specifika värmekapaciteten för skiktet i 
J/kg,K och Qtot byggnadens totala specifika värmeförlust i W/K. Tidskonstanten får 
enheten timmar och är den tid då 63 % av innetemperatursänkningen skett om 
utetemperaturen plötsligt sjunker (och ingen extra värme tillförs) och byggnaden kyls enligt 

ΔTinne = ΔTute ⋅ (1− e
−t/τ )  

Ett passivhus kan byggas med både tung och lätt stomme, varför täljaren i uttrycket för 
tidskonstanten inte behöver skilja sig från konventionella hus. Däremot är nämnaren, den 
specifika värmeförlusten, betydelsefull eftersom denna är mindre i passivhus. 
Värmeförlusten består av flera delar: 

Qtot =Qtransmission +Qventilation ⋅ (1−ηvärmeväxlare )+Qluftläckage  

Passivhuskonceptet innebär att man sänker såväl transmissionsförluster, 
ventilationsförluster (genom att återvinna frånluftsvärmen med ett högt värde på 
värmeväxlarens verkningsgrad) som förluster på grund av luftläckage. Med andra ord 
minimerar man alla termer i värmeförlusten. Även om byggnadsstommen är relativt lätt, 
innebär en liten nämnare i uttrycket ovan att tidskonstanten blir stor, eller annorlunda 
uttryckt: även om passivhus inte nödvändigtvis lagrar mycket värme, behåller de den länge 
genom små förluster. Man kan alltså utgå från att ett passivhus har stor termisk tröghet, 
vilket påverkar karakteristiken för såväl värmetillförsel som innetemperatur. För att utröna 
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vilken storleksordning det handlar om i praktiken behövs mätningar av tidskonstanten för 
passivhus, något det ännu är ont om. 

3.6 Passivhus och fjärrvärme 
De låga värmebehoven gör att det finns en viss motsättning mellan passivhus och 
fjärrvärme, eftersom fjärrvärme är förknippad med höga investeringskostnader i både 
ledningsnät och produktionsanläggningar. Utbyggnad av fjärrvärmenät bygger på att 
fjärrvärmeföretagen får lönsamhet i försäljningen av värme, vilket det kan vara svårt att få i 
områden med lågenergihus (Lembke, 2010). 

Fjärrvärme är dock ett bra alternativ ur primärenergisynpunkt (till skillnad från 
exempelvis direktverkande el). Några egenskaper hos passivhus talar också för 
fjärrvärmeanslutning, till exempel att passivhusens termiska tröghet skulle kunna utnyttjas 
för effektutjämning i fjärrvärmenätet genom periodvis uppvärmning (Lembke, 2010). På så 
sätt kan andelen baslast bli större och fler (lågenergi)kunder skulle kunna försörjas utan 
investeringar i fler produktionsanläggningar. Att passivhus har relativt låga effektbehov 
under kalla perioder och längre varaktighetstid (Sandberg, 2003) bör i sig också vara 
fördelaktigt för fjärrvärmeförsörjningen, av samma anledning. 
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4 Innetemperaturer i passivhus: teori och erfarenheter 
Det har ju visat sig att passivhuset inte fungerar. De är för varma på sommaren och för kalla på vintern.  
– Leif Lindell, Västkustvillan (Åslund, 2011, s. 46) 

4.1 Termisk komfort 
Vår upplevelse av det termiska inomhusklimatet, den termiska komforten, beror av 
värmeutbytet mellan kroppen och omgivningen. Upplevelsen är individuell, men påverkas 
principiellt av sex olika faktorer (Nilsson, 2003; Warfvinge & Dahlbom 2010; m.fl.): 

• lufttemperatur 

• strålningstemperatur från omgivande ytor 

• lufthastighet 

• luftfuktighet 

• aktivitetsnivå 

• klädsel 
För att ta hänsyn till strålningen från omgivande ytor brukar den operativa temperaturen 
användas vid utredningar av det termiska inomhusklimatet. Denna definieras som 
medelvärdet av lufttemperaturen och medelstrålningstemperaturen från omgivande ytor, 
mätt i alla riktningar. Riktad operativ temperatur mäts i endast en riktning. 

I denna studie undersöks endast den första faktorn, lufttemperaturen, som 
fortsättningsvis kommer att benämnas ”innetemperatur”.  Detta ger alltså ingen fullständig 
bild av inomhusklimatet, men det är i detta fall den enda parametern som mäts och den ger 
en god indikation av de verkliga förhållandena. Mätning av operativ temperatur hade dock 
gett en mer fullständig bild av det verkliga termiska inomhusklimatet. En aspekt på detta är 
dock att yttemperaturerna generellt bör ligga närmare lufttemperaturen i passivhus med 
välisolerade väggar och fönster med låga U-värden, vilket innebär att den operativa 
temperaturen hamnar närmare lufttemperaturen1. 

4.2 Krav och rekommendationer 
Det finns några olika krav och rekommendationer när det gäller innetemperatur och 
termisk komfort i bostäder. Socialstyrelsen (2005) rekommenderar en operativ temperatur 
på mellan 20 och 23 °C. Riktvärden för olägenhet på grund av hög temperatur är varaktig 
operativ temperatur över 24 °C och kortvarig över 26 °C. För olägenhet på grund av för 
låg operativ temperatur gäller 18 °C. Samtidigt ger man råd om en indikerande mätning 
som kan göras av enbart lufttemperaturen, där man säger att värden under 20 °C eller över 
24 °C (26 °C på sommaren) indikerar att fortsatt utredning behövs. 

I Boverkets byggregler (BBR) ställs kravet att ”tillfredsställande termiskt klimat kan 
erhållas” (Boverket, 2011, s. 205) och råd ges om att riktad operativ temperatur vid 
dimensionerande utetemperatur ska vara lägst 18 °C. Utöver några råd om 
temperaturdifferenser och lufthastighet hänvisar Boverket i övrigt till Socialstyrelsen 
(Boverket, 2012). 

                                                
1 Ett exempel ges av mätningar i Lambohov, Linköping, där medelstrålningstemperaturen var 0,2-0,8 °C lägre 
än lufttemperaturen i passivhus, medan skillnaden var 0,4-1,5 °C i konventionella hus (Karresand, Molin, 
Persson & Åberg, 2009). 
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I de svenska passivhuskriterierna (FEBY, 2009) ges en ytterligare rekommendation för 
innetemperaturen. Denna säger att temperaturen inte bör överstiga 26 °C mer än 10 % av 
tiden under april-september, i det mest utsatta rummet. 

Sammantaget innebär detta inga uttalade krav på lufttemperaturen, utan det är den 
operativa temperaturen som gäller vid bedömning enligt Socialstyrelsens regler. En 
lufttemperatur på mellan 20 och 24 °C under uppvärmningssäsongen och mellan 20 och 
26 °C under sommarhalvåret bör dock kunna användas för att indikera tillfredsställande 
termisk komfort. Dessa gränsvärden kommer att användas för bedömningar av under- och 
övertemperaturer i denna studie. 

4.3 Särskilda förutsättningar i passivhus 
Många egenskaper hos passivhusets klimatskärm talar för ett förbättrat inomhusklimat: 
välisolerade väggar, golv, fönster och dörrar, fönster med lägre transmittans etc. (Karresand 
et al., 2009). De speciella egenskaperna är dock inte nödvändigtvis en fördel i alla lägen och 
problem med inomhusklimatet kan uppstå, vilket också drabbat en del av de passivhus som 
byggts. Studier i Danmark har konstaterat att det stora fokus som lagts på 
energianvändningen i passivhus har gått ut över inomhusklimatet, med bland annat 
problem med övertemperaturer som följd (Larsen & Jensen, 2011). Även i Sverige har 
behovet av att kombinera energihushållning med gott inomhusklimat förts fram, i syfte att 
undvika liknande problem som uppstod i samband med energibesparingar på 1970-talet 
(Nordberg, u.å.). 

4.3.1 Högre strålningstemperaturer 
En aspekt på innetemperaturen vintertid i passivhus är att de välisolerade väggarna och 
fönstren med låga U-värden gör att yttemperaturerna blir något högre än i konventionellt 
byggda hus. Detta borde innebära att lufttemperaturerna skulle kunna sänkas något utan 
försämrad termisk komfort (Hastings, 2004; Karresand et al. 2009), vilket också 
bekräftades av studier av det första passivhuset i Darmstadt i Tyskland (Karlberg & Pohl, 
1999).  

Senare studier av både svenska och utländska projekt har dock visat att boende i 
passivhus inte väljer lägre innetemperatur än andra – snarare tvärtom. Flera projekt i 
Österrike, Tyskland och Schweiz har visat att boende i passivhus inte föredrar lägre 
lufttemperatur (Hastings, 2004). Det har även konstaterats att det finns en generell tendens 
till att bättre isolering tvärtom ger högre innetemperatur på vintern, vilket förklarats med 
den låga marginalkostnaden för att öka komforten ytterligare (Schnieders, 2003). I en 
utvärdering av två lågenergihus i Västra hamnen i Malmö konstaterades också att den 
ökade operativa temperaturen togs ut som ökad termisk komfort, inte sänkt lufttemperatur 
(Bagge, Elmroth & Lindstrii, 2004). Högre innetemperatur än väntat var också den 
viktigaste anledningen till att energianvändningen i Lindås Park blev högre än beräknat 
(Wall, 2006). 

4.3.2 Termisk tröghet 
Passivhus kan byggas med både lätta och tunga stommar och därmed olika stor tröghet och 
värmelagringsförmåga. Den höga graden av isolering och lufttäthet innebär att passivhus 
generellt får stor termisk tröghet, men byggnadsstommen inverkar givetvis också (se avsnitt 
3.5 ovan). Den termiska trögheten har betydelse för innetemperaturen, men det är inte 
självklart vilket som är det bästa alternativet: lätt eller tung stomme. Lätta klimatskal har 
hittills varit vanligast i svenska passivhus (Sikander & Ruud, 2011). 

Erfarenheter från Danmark visar att stor termisk tröghet ställer krav på tillräcklig 
kylning av byggnadsstommen under natten, och om detta inte sker riskerar tunga 
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lågenergibyggnader att upplevas som för varma (Larsen, 2011). Lätta konstruktioner kan 
därför ha en fördel eftersom de kyls snabbare. Stor termisk tröghet ger däremot något lägre 
energibehov under uppvärmningssäsongen, men skillnaden är relativt liten eftersom 
uppvärmningsbehovet redan är lågt i passivhus. I en teoretisk beräkning av några passivhus 
steg den årliga energianvändningen med maximalt 0,9 kWh/m2 när byggnadsstommen 
ändrades från tung till lätt (Larsen, 2011). Enligt de danska erfarenheterna bör man därför 
överväga valet av tung byggnadsstomme i passivhus noga. 

4.4 Undertemperaturer 
Avsaknaden av konventionella uppvärmningssystem i passivhus innebär naturligtvis att det 
förekommit farhågor om svårigheter att upprätthålla tillräckligt hög innetemperatur under 
de kallaste vinterdagarna, något som delvis också besannats. I Lindås Park, det första 
svenska passivhusprojektet, fick flera boende i radhusens gavellägenheter komplettera med 
en extra radiator för att få en behaglig innetemperatur (Isaksson & Karlsson, 2006). 

Risken för undertemperaturer är till viss del en konsekvens av att värmeförlusterna 
minimerats i ett passivhus. De låga värmebehoven gör dimensioneringen mer känslig, och 
om det uppstår situationer som avviker från förutsättningarna i beräkningarna riskerar den 
tillgängliga effekten att bli för låg, med undertemperatur som följd (Larsen, 2011). 
Lösningen med uppvärmd tilluft som inte möjliggör individuell reglering för varje rum kan 
också bidra till försämrad komfort.  

Tabell 4 visar en sammanställning av resultat av innetemperaturmätningar i några 
passiv- och lågenergihusprojekt. Även om det finns relativt få uppgifter om 
medeltemperaturer under uppvärmningssäsongen i passivhus går det sannolikt att säga att 
problem med undertemperaturer i passivhus generellt handlar om korta perioder när 
uppvärmningssystemen inte räcker till. Varaktigt har passivhus troligen minst lika hög 
innetemperatur på vintern som andra hus (se också avsnitt 4.3.1 ovan). Klart är att låga 
temperaturer har uppmätts i flera passivhus, även om det utifrån denna sammanställning 
inte går att säga om problemen är större än i konventionella nybyggda bostäder. 

Tabell 4. Innetemperaturer under uppvärmningssäsongen i några passivhus och 
lågenergihus. 

Projekt Medel (°C) Lägst (°C) 

Lindås Park1 23,3 
 

Brogården, Alingsås (renovering)2 19,4-22,5 16,9a 

Oxtorget, Värnamo2  18 

Frillesås2 20,4-22,1 17 

Villa Malmborg, Lidköping2  19 

Enfamiljshus, Danmark3  ca 16b 

Komforthusene, Case 7, Danmark4  ca 19 

"Yxhult-huset", Malmö (lågenergihus)5 22,2/22,8c 19,1 

"LB-huset", Malmö (lågenergihus)5 22,4/21,9c 17,7 
1 Ruud & Lundin (2004) 
2 Jansson (2010) 
3 Larsen (2011) 
4 Brunsgaard et al. (under tryckning) 
5 Bagge, Elmroth & Lindstrii (2004) 
a Tekniskt problem  
b Före montering av extra radiator 
c Botten-/ovanvåning 
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Att undertemperaturer uppstår kan bero på en mängd olika orsaker, och det kan räcka med 
att en enskild faktor avviker från förutsättningarna i de beräkningar man gjort vid 
projekteringen för att temperaturen ska sjunka. Förklaringar som nämnts vid 
undersökningar av låga temperaturer i passivhus är (Jansson, 2010; Larsen, 2011; 
Brunsgaard, Heiselberg, Knudstrup & Larsen, under tryckning; Isaksson, 2005): 

• lägre maximal tilluftstemperatur än beräknat 

• högre värmeförluster än beräknat i utsatta rum 

• brister i lufttätheten 

• boendes vanor och beteenden, t.ex. vädring på vintern eller felaktigt 
handhavande av uppvärmningssystemet 

• underdimensionerat värmebatteri 

• ojämn värmefördelning mellan olika rum 

• låg yttemperatur på golv, otillräcklig isolering (vid renovering) 

• färre boende än beräknat 

• lågt interntillskott från användning av hushållsel (sparsam lägenhetsinnehavare) 

• boende som inte varit hemma, varit på semester e.d. 
En del orsaker handlar om brister i projekteringen eller byggandet, vilket kan ses som 
barnsjukdomar för den relativt nya tekniken och fel som går att undvika med mer kunskap 
och erfarenheter. De tre sista faktorerna – lägre interntillskott än beräknat – är passivhus 
särskilt känsliga för eftersom interntillskotten utgör så stor del av uppvärmningen; om 
uppvärmningssystemet endast är dimensionerat med hänsyn till en viss nivå av 
interntillskott kommer den tillgängliga effekten vara för låg om interntillskotten av någon 
anledning blir mindre. 

Det är dock viktigt att påpeka att detta är exempel från passivhus som studerats 
noggrant och att problemen ändå tycks vara relativt begränsade. I flera fall har problemen 
lösts genom justeringar eller genom att installera extra radiatorer i något rum. Många 
boende uppger också i undersökningar att de är nöjda med inneklimatet (Jansson, 2010; 
Boverket, 2009). Det bör alltså finnas minst lika goda förutsättningar att uppnå gott 
inomhusklimat vintertid i passivhus som i konventionella hus, men passivhustekniken gör 
att känsligheten för tekniska eller beräkningsmässiga fel kan öka. Detta ställer krav på 
noggrannhet vid projektering, dimensionering och utförande. 

4.5 Övertemperaturer 
Blir passivhus för varma under sommarhalvåret? Den välisolerade och lufttäta 
klimatskärmen gör att det finns en sådan risk, främst på sommaren men också under vår 
och höst (Sikander et al., 2009; Sikander et al., 2011). Solinstrålning kan snabbt värma upp 
ett välisolerat rum (Larsen, 2011), och när innetemperaturen väl är högre än önskat kyls ett 
passivhus långsammare än ett konventionellt hus under t.ex. svala nätter. Det bör dock 
sägas att övertemperaturer i bostäder inte är något nytt fenomen, men problemen kan bli 
tydligare i lågenergihus och passivhus (Larsen, 2011). Å andra sidan har det hävdats att 
isoleringen stänger ute en del av värmen från solbelysta fasader och tak och att lufttätheten 
kan hjälpa till att hålla kvar lägre temperaturer i huset från ventilation på natten (Hastings, 
2004; Sandberg, 2003).  

Simuleringar har dock visat att temperaturen kan bli något högre i passivhus; som mest 
1,5 °C högre i en lägenhet i ett flerbostadshus enligt en studie (NCC & White arkitekter, 
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2005). Även Martinsson (2008) visade med simuleringar att risken för övertemperaturer 
ökar i passivhus. Att det krävs åtgärder för att passivhus inte ska bli för varma 
konstaterades också redan i det första passivhuset i Darmstadt (Karlberg & Pohl, 1999). I 
det fallet användes jalusier för fönster åt söder och vädring på natten under varma 
sommardagar för att hålla ned temperaturen. Senare erfarenheter från europeiska 
passivhusprojekt har också visat att utvändig solavskärmning är nödvändig för att undvika 
övertemperaturer, även om detta också gäller konventionella byggnader (Hastings, 2004).  

Även om Sverige ligger längre norrut är risken för övertemperaturer troligen inte lägre 
här: att solen står något lägre kan istället innebära motsatsen. Problem med 
övertemperaturer i passivhus har också uppmärksammats i både Sverige och Danmark. En 
erfarenhet från de första svenska passivhusen i Lindås var att vädring var nödvändig vår, 
sommar och höst, men tidvis också på vintern. En lärdom var att fönsterytorna åt söder 
kunde vara något mindre för att minska risken för onödigt stort bidrag från solen. Denna 
risk överväger det lilla bidrag till uppvärmningen som de extra fönsterytorna ger (Ruud & 
Lundin, 2004). 

I tabell 5 redovisas en sammanställning av uppmätta höga innetemperaturer i ett antal 
passiv- och lågenergihusprojekt, för att försöka ge en bild av omfattningen av problemen. 
Få ingående studier har gjorts i detta ämne, vilket förklarar bristen på uppmätta 
medelvärden under sommarperioden. Merparten av värdena är därför den högsta uppmätta 
temperaturen under en mätperiod, vilken kan ha uppmätts tillfälligt och vid enstaka 
tillfällen. Sammanställningen ger ändå en indikation på hur utsatta olika passivhus är för 
övertemperaturer, där temperaturer på en bit över 30 °C uppmätts i några hus medan andra 
klarat sig bättre. Ett sådant exempel är Kv Seglet i Karlstad, där man kunnat konstatera att 
innetemperaturerna inte är högre än i vanliga byggnader, tack vare genomtänkta 
fönsterplaceringar, solskyddsglas åt söder och goda möjligheter till vädring (Beiron, 
Frodeson & Wikström, 2010). I detta hus används enbart frånluftsfläktar och vädringen 
ersätter by-passfunktion för värmeväxlingen genom att undertrycket i lägenheten punkteras 
vid vädring (Boverket, 2009). 

Tabell 5. Innetemperatur under sommaren i några passivhus och lågenergihus.  

Projekt Medel (°C) Högst (°C) 

Lindås Park1 25,2 
 

Lambohov, Linköping1 27,3 ca 33 

Brogården, Alingsås (renovering)2  ca 29 

Oxtorget, Värnamo2  ca 29 

Frillesås2  28,4 

Villa Malmborg, Lidköping2  ca 30 

Enfamiljshus, Danmark3  ca 32 

Kv Seglet, Karlstad4  ca 26,5 

Komforthusene, Case 7, Danmark5  ca 29 

"Yxhult-huset", Malmö (lågenergihus)6  35,5a 

"LB-huset", Malmö (lågenergihus)6  31,2 
1 Persson & Westermark (2011) 
2 Jansson (2010) 
3 Larsen (2011) 
4 Beiron, Frodeson & Wikström (2010) 
5 Brunsgaard et al. (under tryckning) 
6 Bagge, Elmroth & Lindstrii (2004) 
a Bypassfunktion ej inkopplad, ej bebott, ingen vädring 
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En viktig aspekt i detta sammanhang är värmeväxlingen i ventilationssystemet, som inte får 
bidra till för hög innetemperatur genom att minska den naturliga kylningen när uteluften är 
svalare än inneluften. När värmeväxlingen inte längre behövs ska den därför kopplas ifrån 
eller förbi. Det gäller alltså att systemlösningen inkluderar denna funktion och att den 
fungerar i praktiken, antingen det sköts manuellt eller automatiskt. 

Jämfört med undertemperaturer är orsakerna bakom övertemperaturer relativt få: 

• bristande solavskärmning 

• brister i möjligheten till vädring 

• stort interntillskott på grund av hög användning av hushållsel eller många gäster 

• handhavandefel; by-passfunktion som inte använts/glömts av. 
Det tycks också råda stor samstämmighet kring att det främst är de första två som måste 
beaktas för att undvika övertemperaturer i passivhus. I en dansk studie av inneklimat i 
passivhus (Larsen, 2011) konstateras att södervända fönster och i många fall bristfällig 
solavskärmning i kombination med begränsade möjligheter till vädring snabbt kan ge höga 
temperaturer, även om problemet också förekommer i äldre, konventionella byggnader.  

Jämförelser mellan olika projekt kan ge också visa varför vissa passivhus klarar sig 
bättre än andra. I en jämförelse av fyra projekt hade två (Brogården i Alingsås samt Villa 
Malmborg) klagomål på för höga temperaturer, vilket berodde på brister i eller avsaknad av 
solavskärmning samt fönster som inte var öppningsbara (Jansson, 2010). I de andra 
projekten (Värnamo och Frillesås) var klagomålen färre, vilket förklarades med bättre 
utformade solavskärmning i form av bland annat kraftiga takutsprång. 

När det gäller vädring handlar det om att möjliggöra för de boende att sänka 
temperaturen vid behov, med hjälp av genomtänkta men ofta enkla lösningar. Fönster ska 
vara öppningsbara, men det har också påpekats att de bör kunna vara ställda i öppet läge 
även på natten och när de boende inte är hemma, vilket ställer krav på inbrottssäkra 
konstruktioner (Larsen, 2011). I något fall har icke öppningsbara fönster valts för att de har 
lägre U-värde (Jansson, 2010), vilket är ett exempel på hur energiprestanda ibland värderas 
högre än inomhusklimat. 

Det finns alltså en klar risk för höga temperaturer i passivhus, men goda exempel visar 
att problemen går att undvika. Flera projekt i Tyskland och Österrike visar att 
innetemperaturen kan vara behaglig även på sommaren och att brukarbeteendet när det 
gäller vädring är den viktigaste faktorn (Schnieders, 2003). I en undersökning var 88 % av 
de tillfrågade nöjda med inneklimatet på sommaren. Ett annat exempel är ett 
flerbostadshus i Freiburg, Tyskland, där innetemperaturen höll sig under 28 °C under en 
lång värmebölja, medan många lägenheter i konventionella hus fick temperaturer uppemot 
35 °C (Hastings, 2004). En enkätundersökning i Kv Seglet, Karlstad, visade att endast 3 % 
av de svarande tyckte det var för varmt på sommaren, vilket jämfördes med resultat på upp 
till 28 % i andra hus (Boverket, 2009). 

Risken för övertemperaturer måste alltså beaktas tidigt i projekteringen av lågenergihus. 
Studier i både Sverige och Danmark har visat att simulering hade kunnat påvisa risker för 
övertemperaturer innan problemen uppstod (Persson & Westermark, 2011; Larsen & 
Jensen, 2011). Larsen och Jensen (2011) visade också att det räcker med en enkel och 
snabb beräkningsmetod för att upptäcka eventuella problem. En slutsats var att det bör 
ställas krav på simulering och dokumentation av inomhusklimatet i byggreglerna i 
Danmark, vilket torde vara ett förslag även i Sverige. 

Både svenska och utländska erfarenheter visar att genomtänkt solavskärmning och goda 
möjligheter till vädring är de viktigaste åtgärderna, och om de tillämpas på rätt sätt behöver 
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inte övertemperaturer utgöra något problem i passivhus. Utan fokus på dessa frågor 
riskerar dock passivhustekniken att leda till försämrad komfort för de boende. Ett citat från 
John Helmfridssson på Passivhuscentrum kan tjäna som sammanfattning i frågan: 

”Välisolerade hus fungerar lite som termosar. Tänker man inte på sommarens sol blir de för varma 
sommartid. De flesta hus blir det, men passivhus ännu mer. Om man tänker på det, har bra solskydd i 

söder, inte för mycket fönster i väster etc, blir de bättre än vanliga hus.” 
(John Helmfridsson, intervju i Peterson & Borgny, 2012, s. 37). 

4.6 Svängningar och variationer 
Utöver för låga eller för höga temperaturer kan även stora variationer eller skillnader i 
innetemperaturen bidra till försämrad komfort. Temperaturen kan dels skilja sig mellan 
olika rum eller våningsplan, dels variera i tiden. I Lindås Park konstaterades det till exempel 
att temperaturen svängde mer än i vanliga hus (Isaksson, 2005; Ruud & Lundin, 2004). 
Passivhusens känslighet för variationer i interntillskotten är troligen en viktig orsak.  

Att temperaturen också kan variera mellan olika rum och mellan olika våningsplan har 
konstaterats i flera studier. Systemet med värmetillförsel via tilluften tillåter normalt inte att 
olika rum har olika temperaturinställningar, något som många är vana vid tack vare vanliga 
radiatortermostater. Detta kan leda till både för höga och för låga temperaturer, men också 
märkbara variationer mellan olika rum. Ett exempel är badrum, där man normalt enbart har 
frånluft och också ofta har dörren stängd. Detta kan ge problem med för kalla badrum, 
vilket var en lärdom från Lindås (Ruud & Lundin, 2004). Det kan alltså finnas behov av att 
tillföra extra värme i badrummen för ökad komfort, t.ex. i form av handdukstorkar eller 
golvvärme. 

Problemet med olika temperatur i olika rum kan också förvärras av att 
värmeöverföringen mellan olika rum minskar när innerväggar isoleras för ljudisoleringens 
skull. Att möjliggöra rumsspecifik temperaturinställning är därför ett möjligt 
förbättringsområde för passivhustekniken. 
 
  



 24 

5 Beskrivning av husen 

5.1 Geografisk placering 
Husen som undersöks i denna studie är belägna i Falkenbergs tätort i Halland, alldeles nära 
Ätran och ca två kilometer från havet (ca 56,9° N, 12,5° O). Området kallas Hertings gård 
och ligger ett par kilometer från centrum. 

De fyra husen betecknas internt hus 16, 17, 18 och 19; dessa beteckningar kommer 
även att användas i denna rapport. Figur 2 visar husens läge på en situationsplan över 
området. 

 
Figur 2. Situationsplan med hus 16-19 markerade. Återgiven med tillstånd från FaBo. 

5.2 Planering och målsättning 
Hus 16-19 ingick i ett större byggprojekt tillsammans med ytterligare tre mindre byggnader 
och renovering av några äldre byggnader i området (Hurtig, 2010). Projektet 
delfinansierades av EU genom programmet Energy in Minds, där även Falkenbergs 
kommun och Högskolan i Halmstad deltog. En översiktlig studie (Hurtig, 2010) av två av 
husen gjordes som en del i redovisningen av Energy in Minds-projektet. 

Målet med Hertings gård-projektet var att projektera och bygga lågenergibyggnader 
med betydligt (minst 25 %) lägre energianvändning än byggreglerna krävde (Hurtig, 2010). 
Detta skulle åstadkommas utan ”extrema” åtgärder men genom att visa på 
kostnadseffektiva sätt att minska energianvändningen, som skulle kunna accepteras och 
användas även i större skala. Husen skulle också vara ett demonstrationsprojekt för hur 
solvärme kan integreras i byggnader. 

Konkreta mål för energianvändningen ställdes upp enligt tabell 6. Övriga mål som 
FaBo ställde upp var att (Hurtig, 2010): 

• husen skulle byggas som lågenergihus i passivhusstandard, 

• golvvärme skulle användas i entréer och badrum, 

• tilluften skulle värmas individuellt för varje lägenhet, 

• vattenanvändningen skulle mätas individuellt. 

16 

17 

18 

19 
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Tabell 6. Mål för specifika energianvändningen i hus 
16-19 (Hurtig, 2010). 

 
kWh/m2 Atemp 

Uppvärmning 20 

Varmvatten 20 

Fastighetsel 10 

Totalt 50 

Hushållsel 25 

Totalt inkl. hushållsel 75 

 

5.3 Utformning 
De fyra husen är identiskt utförda i form av punkthus med åtta våningar och 27 lägenheter 
vardera (figur 3-4). Plan 1 har endast en lägenhet (övrigt utrymme är förråd, 
teknikutrymmen m.m.), plan 2-7 har fyra lägenheter vardera och plan 8 har två lägenheter. 
Samtliga lägenheter är hörnlägenheter och alla har inglasad balkong/uterum. Våningarna är 
uppdelade på två delar som separeras av trapphus och hisschakt. 

 
Figur 3. Hus 16-19 (närmast), sett från sydost. 

Husen byggdes i etapper under 2008-2010. Tabell 7 sammanfattar grundläggande 
information om husen och tabell 8 redovisar lägenhetsindelningen. Boendetätheten har 
tidigare uppgetts till 2,2 personer per lägenhet i hus 18 och 19 (Hurtig, 2010). 

Tabell 7. Grundläggande information om hus 16-19 (Hurtig, 2010). 

Byggnad Inflyttning 
Antal 

våningar 
Antal 

lägenheter Boarea (m2) Atemp (m2) 

Hus 16 mars 2010 8 27 1924,8 2552 

Hus 17 feb 2010 8 27 1924,8 2552 

Hus 18 dec 2008 8 27 1924,8 2552 

Hus 19 nov 2008 8 27 1924,8 2552 
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Tabell 8. Lägenhetstyper och bostadsareor i hus 16-19 (Hurtig, 2010). 

Lägenhetstyp Antal Area (m2) Total area (m2) 

2 r.o.k. 1 56,8 56,8 

2 r.o.k. 6 62,5 375,0 

3 r.o.k. 6 70,8 424,8 

3 r.o.k. 7 74,2 519,4 

4 r.o.k. 7 78,4 548,8 

Totalt 27  1924,8 

 

 
Figur 4. Hus 18, sett från sydväst. 

5.4 Klimatskal 
Husen är byggda med platta på mark och bärande betongkonstruktion av våningsplan, 
innerväggar, trapphus och hisschakt. Ytterväggarna, som därmed inte är bärande, är 
regelväggar med 395 mm isolering (figur 5). Denna konstruktion gör det lättare att undvika 
köldbryggor (Hurtig, 2010). 

 
Figur 5. Ytterväggarnas och bottenplattans konstruktion. 

Återgiven med tillstånd från FaBo. 
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5.4.1 U-värden 
U-värden för de olika byggnadsdelarna visas i tabell 9, tillsammans med jämförelsevärden 
från ett antal andra passivhusprojekt. Jämförelsen visar att U-värdena i hus 16-19 är i 
paritet med andra svenska projekt, även om det exempelvis finns fönster med lägre U-
värden än de som använts här. I denna typ av jämförelse kan det dock vara värt att påpeka 
att det är olika byggnadstyper som jämförs – några av projekten är radhus eller villor – 
vilket innebär att förhållandena mellan byggnadsdelarnas areor skiljer sig åt och att de 
genomsnittliga UA-värdena därför inte nödvändigtvis är desamma även om U-värdena är 
det. Flerbostadshus har generellt mindre omslutande area per ytenhet än mindre hus (NCC 
& White arkitekter, 2005; Martinsson, 2008), vilket blir en fördel vid samma U-värden (eller 
ger utrymme för användning av högre U-värden). 

I tabell 9 visas även U-värden från några tyska och schweiziska passivhusprojekt som 
jämförelse och indikation på vad som skiljer svenska passivhus från motsvarande 
europeiska hus. Husen i dessa länder har generellt något högre värden för väggar, grund 
och tak, vilket återspeglar det mildare klimatet. Det bör dock påpekas att 
passivhusdefinitionen inte är densamma i dessa länder. 

Tabell 9. U-värden (W/m2,K) i hus 16-19 och några andra passivhusprojekt i Sverige, Tyskland och Schweiz. 

Projekt Ytterväggar Tak Bottenplatta Fönster/dörrar 

Hus 16-191 0,1 0,08 0,08 0,9 
Lindås Park2 0,10 0,08 0,09 0,85/0,80 
Oxtorget, Värnamo3 0,095 0,07 0,09 0,94/0,60 
Glumslöv, Landskrona4 0,1 0,08 0,1 0,9-1,0/? 
Frillesås3 0,11 0,08 0,11 0,85/1,0 
Villa Malmborg, Lidköping3 0,09 0,07 0,10 0,85/1,0 
Brogården, Alingsås (renovering)3 0,11 0,3/0,13* 0,16 0,85/0,75 
Kv Seglet, Karlstad5 0,11 0,063 0,13 1,0/- 
Lambohov, Linköping6 0,11 0,087 0,12 0,88-1,22/0,75-0,9 
Hamnhuset, Göteborg7 0,17 0,09  1,1/- 
Passivhus Granbäck (villa)8 0,09 0,068 0,10 0,9/0,84 

Schweiz/Tyskland:     

Stans9 0,13 0,11 0,14 0,85/- 
Wallisellen9 0,17 0,16 0,16 0,92/- 
Wintherthur9 0,14 0,12 0,20 0,75/- 
Freiburg9 0,20 0,18 0,25 1,10/- 
Kassel9 0,13 0,11 0,11 0,80/- 
1 Hurtig (2010) 
2 Ruud & Lundin (2004), Wall (2006) 
3 Jansson (2010) 
4 Jansson (2008) 
5 Thormark (2006) 
6 Karresand et al. (2009) 
7 Sikander & Ruud (2011) 
8 Passivhus Granbäck (2009) 
9 Hastings (2004) 
* Yttertak/vindsbjälklag 
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5.4.2 Lufttäthet 
För att uppnå hög lufttäthet är väggarna tätade med diffusionstät plastfolie som noggrant 
tätats i skarvar och kring fönster (Hurtig, 2010). Plastfolien ligger innanför ett 70 mm 
installationsskikt för att undvika hål i tätskiktet. Täthetsprovningar utfördes i fyra 
lägenheter per hus enligt ett system där, ifall kraven inte uppfylldes, otätheter rättades till 
och fyra nya lägenheter testades. Kravet var 0,16 liter/s,m2 vid ±50 Pa. Såväl lägre som 
högre värden har uppnåtts i andra passivhus, se tabell 10. 

Tabell 10. Luftläckage vid ±50 Pa i hus 16-19 samt några andra 
passivhusprojekt. 

Projekt Luftläckage (l/s,m2) 

Hus 16-191 0,16 

Lindås Park2 0,30 

Glumslöv, Landskrona3 0,1 

Oxtorget, Värnamo4 0,2 

Brogården, Alingås (renovering)4 0,2 

Frillesås4 0,19 

Villa Malmborg, Lidköping4 0,21 

Kv Seglet, Karlstad5 0,13 
1 Hurtig (2010) 
2 Ruud & Lundin (2004) 
3 Projektet för passivhus (2006) 
4 Jansson (2010) 
5 Beiron, Frodeson & Wikström (2007) 

5.5 Installationer 
Större delen av husens tekniska system är placerad på bottenplan, i ett teknikrum och två 
fläktrum per hus. Husen är inkopplade på Falkenberg Energis fjärrvärmenät. 

5.5.1 Varmvatten 
Varmvatten värms med fjärrvärme via en värmeväxlare, utan ackumulering. 
Varmvattencirkulation (VVC) finns. Den installerade effekten för värmning av varmvatten 
är 132 kW per byggnad. Med hänsyn till antalet lägenheter är detta högt; enligt gällande 
normer för dimensionering av fjärrvärmecentraler torde effekten dimensioneras till 80-
90 kW med hänsyn till sammanlagring av vattenanvändningen (Svensk Fjärrvärme, 2008). 

Varmvattenanvändningen mäts och debiteras individuellt. En viss mängd varmvatten, 
beroende på lägenhetens storlek, ingår i hyran och om användningen under- eller överstiger 
denna nivå får hyresgästen ett avdrag eller påslag på hyran. 

5.5.2 Ventilation 
Husen är utrustade med två ventilationsenheter per hus, placerade på bottenplan, som 
försörjer varsin halva av husen. Tilluften förvärms först i en luftsolfångare (se nedan) och 
sedan med en roterande värmeväxlare som återvinner värme ur frånluften. Efter växlaren 
är ventilationssystemet uppdelat till varje lägenhet, med enskilda värmebatterier. Detta 
innebär en relativt omfattande kanaldragning i husen. 
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5.5.3 Värme 
Husen värms med två olika system: värmebatterier i tilluften (figur 6) samt vattenburen 
golvvärme i badrummen, som båda är kopplade mot fjärrvärme. Golvvärmen är dock 
endast avsedd som komfortvärme, och en liten mängd värme används under hela året för 
att klinkerplattorna inte ska kännas kalla. 

Den installerade effekten för uppvärmning är 46 kW per byggnad, eller 18 W/m2 Atemp. 
Detta är högre än maxeffekten i passivhuskriterierna (avsnitt 3.3.1), vilket innebär att husen 
utifrån fjärrvärmeeffekten inte räknas som passivhus enligt dagens svenska definition. Den 
installerade effekten är dock inte densamma som det projekterade eller verkliga 
effektbehovet; detta är som skall visas senare (avsnitt 6.6) 10-11 W/m2 Atemp. 

Lösningen med lägenhetsvisa vattenburna värmebatterier är relativt ovanlig och har 
tidigare konstaterats vara oekonomisk på grund av hög investeringskostnad (NCC & White 
arkitekter, 2005). Fördelen är att man kan styra uppvärmningen individuellt och ändå ha 
fjärrvärme (utan individuell eftervärmning med el) samt att värmen kan styras och även 
debiteras individuellt. I hus 16-19 sker det senare genom att hyresgästerna väljer önskad 
temperatur med hjälp av rumstermostater. Upp till 21 °C ingår i hyran, men de som vill ha 
det varmare kan få denna möjlighet mot ett påslag på hyran för varje grad över 21 °C. Man 
kan alltså betala för möjligheten att öka innetemperaturen. Detta system är därmed en 
enkel form av individuell värmedebitering. 

 
Figur 6.  Några av de tilluftskanaler och värmebatterier som 
försörjer lägenheter i hus 19. 

5.5.4 Solvärme 
Som en del i EU-projektet ingick att husen skulle fungera som ett demonstrationsprojekt 
för hur solfångare kunde integreras i flerbostadshus. Flera olika förslag utvärderades 
(Nordström, u.å.) och man valde en oglasad, perforerad luftsolfångare som integrerades i 
fasaden vid trapphusen (figur 7). Luft tas in genom en belagd korrugerad plåt med hål i och 
värms bakom denna. Solfångaren är 48 m2 stor (per hus) och indelad i olika sektioner som 
var och en har en luftkanal ansluten till byggnadens uteluftintag. Genom denna 
konstruktion förvärms tilluften innan den värms ytterligare i värmeväxlaren och (vid 
behov) av värmebatterierna. Solfångarnas konstruktion och funktion beskrivs utförligt av 
Nordström (u.å).  



 30 

   
Figur 7. Luftsolfångare i anslutning till trapphus. 
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6 Värmelast 

6.1 Klimatdata och normalårskorrigering 
När man mäter energianvändning i byggnader bör man vanligen normalårskorrigera 
resultatet, för att ta hänsyn till om det aktuella året varit varmare eller kallare än normalt 
och därmed kunna jämföra energianvändningen mellan olika år på ett rättvist sätt. Två 
metoder för detta är graddagsmetoden och energiindexmetoden, som båda är 
standardiserade och används vid till exempel energibesiktningar (Boverket, 2007). 
Metoderna är dock anpassade för konventionella byggnader, vilket gör dem olämpliga att 
tillämpa på passivhus. Graddagsmetoden använder exempelvis 17 °C som gränstemperatur, 
vilket är för högt för passivhus. Det är dessutom olämpligt med ett konstant värde, 
eftersom passivhus har gränstemperaturer som varierar beroende på internlasterna (Ruud 
& Lundin, 2004). Även om värmebehovet för uppvärmning är litet i passivhus är det starkt 
beroende av utetemperaturen, vilket gör att det finns ett behov av en metod för 
normalårskorrigering som är anpassad för passivhus. Någon sådan finns dock inte i 
dagsläget, och energianvändningen kommer därför inte att korrigeras i denna studie. 

För att ge en uppfattning om klimatet under mätperioden redovisas dock 
varaktighetsdiagrammet för utetemperaturen, se figur 8. Som jämförelse visas en beräknad 
varaktighetskurva för ett normalår, beräknad utifrån årsmedeltemperaturen 7,2 °C 
(normalvärde 1961-1990 för Falkenberg enligt data från SMHI (2009)) och formel från 
Hallén (1981). Det aktuella mätåret präglades av två helt olika vintrar, där början av året var 
kall och slutet av året betydligt varmare, men jämförelsen med normalåret visar att 2011 
som helhet var varmare än normalt. Uppgifter om effekt- och energianvändning skulle 
alltså ha blivit något högre om de hade normalårskorrigerats. Höga utetemperaturer 
förekom dock i ungefär samma utsträckning som under ett normalår, vilket är en viktig 
förutsättning när övertemperaturer studeras i kommande avsnitt. 

 
Figur 8. Varaktighetsdiagram för utetemperaturen med medelvärde 
av uppmätt temperatur vid hus 16-19 samt för ett normalår beräknat 
med formel enligt Hallén (1981) utifrån årsmedeltemperaturen 7,2 °C 
(SMHI, 2009). 
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6.2 Metod för fördelning på uppvärmning och varmvatten 
Eftersom energianvändningen enbart mäts totalt för både uppvärmning och varmvatten 
behöver en beräkning göras för att separera dessa båda poster, vilket görs enklast genom 
att utgå från mätningar av varmvattenanvändningen. I detta fall mäts varmvattenvolym och 
varmvattentemperatur, men inte temperaturen på det inkommande vattnet. Den senare 
behöver därför uppskattas. I Falkenberg används enbart grundvatten, vilket innebär att 
temperaturen är relativt konstant över året och i princip lika med uteluftens 
årsmedeltemperatur (Frederiksen & Werner, 1993). Enligt uppgift från driftbolaget varierar 
dock temperaturen ändå en del ute i ledningsnätet och kan hinna stiga något beroende på 
flödet i ledningarna (Joakim Nilsson, VIVAB, personlig kommunikation 2012-04-12). Av 
denna anledning kommer ett något konservativt värde, 10 °C, att användas i beräkningarna. 
Det bör alltså noteras att beräkningarna bygger på detta antagande och därmed inte är 
exakta. 

En faktor som inte tas hänsyn till är varmvattencirkulationen, som endast ger en liten 
inverkan när det gäller effekt, men något mer i årlig energianvändning. Detta bör därmed 
också beaktas när det gäller fördelningen mellan uppvärmning och varmvatten. 

6.3 Årlig energianvändning 
Energianvändningen år 2011 redovisas i tabell 11. Målet på 50 kWh/m2 Atemp uppnåddes i 
tre av husen detta år, med hus 19 som undantag på grund av hög användning av 
fastighetsel. Varför denna användning är så mycket högre i hus 19 är oklart och ska 
undersökas av FaBo. Fastighetselen är också den post där målet överskridits i alla hus. 
Detta tyder på att detta mål var tufft satt. 

Tabell 11. Energianvändning i hus 16-19 år 2011, kWh/m2 Atemp. Fördelningen mellan uppvärmning och 
varmvatten är beräknad. 

 
Hus 16 Hus 17 Hus 18 Hus 19 Medel Mål 

Uppvärmning 16,0 13,3 16,9 15,0 15,3 20 

Varmvatten 16,1 21,6 18,0 19,3 18,8 20 

Fastighetsel 13,7 13,6 14,8 20,6 15,7 10 

Total 45,8 48,6 49,7 54,9 49,7 50 

Hushållsel 28,2 23,9 30,9 30,2 28,3 25 

Total inkl. hushållsel 74,0 72,5 80,5 85,1 78,0 75 

Solvärme 1,8 3,0 3,8 1,7 2,6  

Total inkl. hushållsel och solvärme 75,8 75,4 84,4 86,8 80,6  

 
Målen för uppvärmning och varmvatten uppnåddes i samtliga fall utom för varmvatten i 
hus 17. Som beskrivits tidigare bygger fördelningen mellan uppvärmning och varmvatten 
delvis på antaganden, varför det kan vara bättre att jämföra summan av uppvärmning och 
varmvatten. Denna når målet (40 kWh/m2 Atemp) med god marginal i alla husen. 

Hushållselen överskrider målet i tre av husen. Detta gör att bara två av husen klarar 
målet på 75 kWh/m2 Atemp inklusive hushållsel. 

Luftsolfångarna ger ett relativt litet bidrag mätt i absoluta termer, men eftersom 
uppvärmningsbehovet är lågt är bidraget inte försumbart. Om det totala 
uppvärmningsbehovet beräknas som summan av fjärrvärme- och solvärmebidragen, står 
solvärmen för 10-19 %. Annorlunda uttryckt skulle behovet av köpt energi varit 11-23 % 
högre utan solfångarna. Noterbart är också att solvärmebidraget skiljer sig med över 100 % 
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mellan husen. Anledningen till detta är okänd; riktningen är densamma och det finns inga 
uppenbara skillnader i skuggning (skuggningen från husen själva bör vara liten, se 
situationsplanen i figur 2; fördelningen mellan husen talar också emot detta som orsak). 
Tänkbart är att utformningen spelar in, med tanke på att solfångarna är platsbyggda och 
uppbyggda på ett unikt sätt. Bidraget från solfångarna undersöks närmare i avsnitt 6.8 
nedan. 

Energianvändningen i hus 16-19 kan jämföras med resultat från andra passivhusprojekt, 
se tabell 12, vilket visar att användningen är i paritet med de flesta andra passivhus – i 
denna sammanställning representerar husen medianen och ligger nära medelvärdet 
(48,4 kWh/m2 Atemp). Användningen av solfångare för varmvatten gör dock att några 
passivhus har lägre användning av köpt energi. Energianvändningen för uppvärmning 
varierar relativt mycket mellan projekten, men här bör det också beaktas att värdena gäller 
olika år och olika platser, samt att några värden för uppvärmning är normalårskorrigerade 
och andra inte. 

Tabell 12. Årlig specifik energianvändning (kWh/m2 Atemp) i några passivhusprojekt. Solvärme avser 
värmning av varmvatten om inget annat anges. 

Projekt Uppvärmning Varmvatten Fastighetsel Total Solvärme 

Hus 16-19 15,3 18,8 15,7 49,7 2,6a 

Lindås Park1 14,3 15,2 6,7 36,2 8,9 

Oxtorget, Värnamo2 9,0b 14,5 11,2 34,7 25,1 

Frillesås2 18,8b 7,5 16,7 43,0 7,5 

Villa Malmborg, Lidköping2 34b 17 - 51  

Brogården, Alingsås (renovering)2 26,6b 16,1 23,2 65,9  

Kv Seglet, Karlstad3 23b 19c 16 58  
1 Wall (2006) 
2 Jansson (2010) 
3 Beiron, Frodeson & Wikström (2010) 
a Luftsolfångare, uppvärmning 
b Normalårskorrigerat 
c Delvis bestående av el till värmepump 

 

I passivhus utgör användningen av hushållsel ett viktigt bidrag till uppvärmningen, varför 
även denna användning bör beaktas vid jämförelser. Tabell 13 redovisar dessa värden samt 
motsvarande värden för några jämförelseprojekt. Hus 16-19 placerar sig även här i 
mellanskiktet. 

Tabell 13. Specifik användning av hushållsel (kWh/m2 Atemp) samt total specifik 
energianvändning (kWh/m2 Atemp) i hus 16-19 samt några andra passivhus. 

Projekt Hushållsel Total inkl. hushållsel 

Hus 16-19 28,3 78,0 

Lindås Park1 31,8 68,0 

Oxtorget, Värnamo2 33,8 68,5 

Frillesås2 42,9 85,9 

Villa Malmborg, Lidköping2 40,3 91,3 

Brogården, Alingsås (renovering) 2 20,5 86,4 

Kv Seglet, Karlstad3 28 86 
1 Wall (2006) 
2 Jansson (2010) 
3 Beiron, Frodeson & Wikström (2010) 
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6.3.1 Vattenanvändning 
Vattenanvändningen i husen redovisas i tabell 14. Tre olika nyckeltal används, vilket beror 
på att det saknas en standardiserad enhet när det gäller vattenanvändning. Att relatera 
vattenanvändningen till antalet personer kan anses vara mest rättvisande (Ek & Nilsson, 
2011). I detta fall är dock uppgiften om antalet boende i husen osäker (vilket är en vanlig 
situation och förklaringen till att andra enheter ofta används). Normalisering mot antalet 
kvadratmeter kan därför vara mer lämplig att använda. Observera att ytan här avser boarea, 
inte Atemp

 som för energianvändning. Normalisering mot antalet lägenheter är särskilt 
känslig för skillnader i boendetäthet, vilket gör att dessa värden bör användas med viss 
försiktighet. 

Oavsett nyckeltal är vattenanvändningen i hus 16-19 låg jämfört med referensvärden 
från en studie av vattenanvändning i flerbostadshus (Ek & Nilsson, 2011). 
Totalvattenanvändningen är ca 30-40 % lägre än detta genomsnitt och varmvatten-
användningen ca 45-50 % lägre. Detta innebär att varmvattenandelen, kvoten mellan varm- 
och totalvattenanvändning, också är lägre: ca 30 % jämfört med ca 40 %. Hus 17 sticker ut 
med särskilt låg vattenanvändning. Någon enskild förklaring till detta är sannolikt svårt att 
finna; vattenanvändning varierar ofta mycket mellan olika byggnader och det är snarare 
förvånande att användningen är så jämn i de övriga tre husen. Utifrån denna jämförelse och 
tabell 12 ovan går det dock att konstatera att låg varmvattenanvändning tycks vara ett 
gemensamt drag för många passivhus. 

Tabell 14. Årlig vattenanvändning 2011 i hus 16-19 samt referensvärden från en sammanställning av olika 
studier. Antalet personer är uppskattat utifrån boendetätheten 2,2 personer/lägenhet (Hurtig, 2010). 
TV=totalvatten, VV=varmvatten. 

 m3/person  m3/m2 BOA  m3/lgh Varmvatten-
andel 

 
TV VV  TV VV  TV VV 

Hus 16 37,3 11,8  1,15 0,36  82,1 26,0 32 % 

Hus 17 31,2 9,8  0,96 0,30  68,7 21,6 31 % 

Hus 18 39,1 12,5  1,21 0,39  86,1 27,4 32 % 

Hus 19 37,0 11,1  1,14 0,34  81,5 24,4 30 % 

Medel hus 16-19 36,2 11,3  1,1 0,3  79,6 24,9 31 % 

Flerbostadshus 2000-20101 59,6 22,1  1,63 0,64  113,8 44,6 39 % 
1 Ek & Nilsson, 2011 

 
En viktig förklaring till den låga vattenanvändningen är sannolikt systemet med individuell 
mätning (se avsnitt 5.5.1). Den mängd varmvatten som ingår i hyran är 31, 36 och 
39 m3/lgh för två-, tre- respektive fyrarumslägenheter (Hurtig, 2010). Med ett medelvärde 
på 25 m3/lgh innebär detta att många hyresgäster lyckas hålla ner varmvattenanvändningen 
och därmed få något lägre hyra. Kallvattenanvändningen debiteras inte individuellt, men 
troligen påverkas även kallvattenanvändningen nedåt eftersom varmvattenandelen inte är 
anmärkningsvärt låg. Att varmvattenmätning sannolikt påverkar även kallvatten-
användningen har konstaterats i andra sammanhang (Ek & Nilsson, 2011). 

Det kan dock finnas andra förklaringar som bidrar till lägre vattenanvändning. Ett par 
sådana är boendetätheten och boendesammansättningen. Att husen är nybyggda, med 
relativt höga hyror och i ett attraktivt område påverkar på olika sätt vilka som bor i husen 
och hur rymligt man bor (boende per lägenhet, kvadratmeter per boende). 

En aspekt är att det är tänkbart att dessa hus har högre andel boende som tidigare bott i 
småhus. Det är ett känt faktum att boende i småhus använder mindre vatten än boende i 
flerbostadshus (Ek & Nilsson, 2011), och flyttar man till lägenhet tar man sannolikt med 
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sig detta beteende (särskilt i detta fall där vattenanvändningen debiteras individuellt). Även 
andra faktorer, som åldersfördelning, inkomstnivåer m.m., kan inverka och bidra till att 
nybyggda passivhus i allmänhet får lägre vattenanvändning. Att man bor i passivhus kan 
också vara korrelerat till en allmänt positiv syn på miljöhänsyn och energibesparing. Denna 
typ av aspekter är dock svåra att belägga och får betraktas som spekulationer. 

6.4 Årsvariation 
Hur husens effektbehov för uppvärmning och varmvatten varierar över året visas i figur 9. 
Dygnsmedeleffekten varierar relativt kraftigt och är i det närmaste en spegling av 
utetemperaturen. De fyra husen följer varandra mycket nära, vilket visar att man lyckats 
bygga fyra i det närmaste identiska hus. Skillnaden mellan den kalla och den milda vintern 
under året är mycket tydlig. I början av året är dygnsmedeleffekten ibland i nivån 25-30 
kW, medan den i slutet av året håller sig under 20 kW. Under de kallaste vinterdagarna drar 
husen därmed inte mer än några villor. På sommaren, när behovet endast är 
varmvattenberedning, är medeleffekten ca 5 kW. 

I figuren har även det beräknade effektbehovet för enbart varmvatten lagts in. Som 
nämnts tidigare bygger beräkningen på en antagen konstant kallvattentemperatur samt 
mätningar av varmvattenvolym och varmvattentemperatur. Effektbehovet är därför inte 
exakt, men ger en bild av hur fördelningen mellan värme och varmvatten ser ut. Tydligt är 
att varmvattenanvändningen (i volym och därmed i beräkningen även i energi) är så gott 
som konstant över året – varmvattenanvändning brukar annars ofta antas variera över året 
med lägst användning under sommaren (Frederiksen & Werner, 1993; Ek & Nilsson, 
2011). 

 
Figur 9. Dygnsmedeleffektens variation över året, tillsammans med 
utetemperaturen. 

6.5 Varaktighetsdiagram 
Ur ett värmelastperspektiv är det intressant att studera under hur lång tid olika effektnivåer 
används, vilket enklast görs i ett varaktighetsdiagram. I figur 10 visas husens 
varaktighetsdiagram med mätvärdenas fulla upplösning, 15 minuter. Det korta 
mätintervallet innebär att även varmvatteneffektens variation till stora delar fångas upp, 
och både höga toppeffekter och låga värden, ner mot noll, kommer med. Effekten är högre 
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än 20 kW under ca 10 % av året och högre än 10 kW under ca 40 % av året. Även här syns 
det tydligt hur lika husen är. 

När det gäller årsvariationer i ett fjärrvärmesystem kan det dock vara mer relevant att 
studera dygnsmedelvärdet av effektbehoven. Detta varaktighetsdiagram visas i figur 11. 
Här är det också relevant att lägga in varmvatteneffekten, som beräknats på samma sätt 
som i tidigare avsnitt. Med upplösningen ett dygn jämnas variationer i 
varmvattenanvändningen ut, och det blir tydligt hur varmvattnet ligger som ett basbehov 
på ca 5 kW under hela året. Ytan under varmvattenkurvan motsvarar energibehovet för 
varmvattenberedning, medan ytan mellan totalkurvorna och varmvattenkurvan (egentligen 
varje hus egen varmvattenkurva) motsvarar energibehovet för uppvärmning. 
Varmvattenbehovet, d.v.s. den rena baslasten på dygnsnivån, står här för ca 45 %. 

 
Figur 10. Varaktighetsdiagram för det totala effektbehovet i hus 16-
19. Upplösning 15 minuter. 

 
Figur 11. Varaktighetsdiagram för det totala effektbehovet samt 
medelvärdet av beräknat varmvattenbehov i hus 16-19. Upplösning 
ett dygn. 
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Kurvan är relativt flack, vilket är önskvärt ur ett systemperspektiv (ju flackare kurva, desto 
mer baslast). Man kunde dock ha väntat sig att uppvärmningssäsongen varit kortare; här 
används effekt till uppvärmning ca 70 % av året, eller ca nio månader. I figur 9 kan också 
utläsas att det i princip bara är juni, juli och augusti som är uppvärmningsfria. Resultatet 
skiljer sig från varaktighetsdiagram som tagits fram för passivhusen i Lindås, som 
uppvisade kortare uppvärmningssäsong (Karlsson, 2004). Det är dock vanskligt att jämföra 
olika byggnader utan jämförbara mått på effekten; oavsett lutningen och utseendet på 
kurvan är effektbehoven för hus 16-19 låga med tanke på husens storlek. 

6.6 Effektsignaturer 
Effektsignaturen (ibland kallad energisignatur) är ett vanligt verktyg för att undersöka hur 
en byggnads värmelast beror av utetemperaturen. Figur 12a-d visar effektsignaturerna för 
hus 16-19, med dygnsmedelvärden för effekt och utetemperatur. De anpassade linjerna 
visar husens effektbehov under uppvärmningssäsongen respektive under sommaren (då 
effekten i princip endast går till varmvattenberedning). Beräkningarna har gjorts för 
utetemperaturer under 10 °C respektive över 15 °C. 

Effektbehovet för varmvattenberedning ligger i alla husen kring 5 kW. Detta motsvarar 
en årlig varmvattenanvändning på ca 17 kWh/m2 Atemp, vilket stämmer relativt väl med de 
värden som redovisats tidigare. 

 

 
Figur 12. Effektsignaturer för hus 16-19. Dygnsmedelvärden, 2011. 
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Husens gränstemperatur, den utetemperatur då ingen uppvärmning längre behövs, kan 
utifrån effektsignaturerna uppskattas till 12-15 °C. Om man utgår från de beräknade räta 
linjerna blir gränstemperaturen 11-13 °C, men övergången är inte skarp. Detta beror 
troligen dels på att balanstemperaturen inte är konstant utan varierar något beroende på 
interntillskotten, dels på att husens tröghet ger eftersläpningar i korrelationen mellan 
utetemperatur och effekt. 

När uppvärmningsbehov föreligger stiger effektbehovet med en dryg kilowatt när 
utetemperaturen sjunker en grad. För att jämföra med passivhusdefinitionen kan effekten 
vid dimensionerande vinterutetemperatur beräknas. I definitionen används DUT20, som i 
Falkenberg med tidskonstanten 300 h kan uppskattas till ca -8 °C. Enligt effektsignaturerna 
är effekten vid denna utetemperatur ca 10-11 W/m2 Atemp, vilket ska jämföras med gränsen 
på max 10 W/m2 Atemp i definitionen. Husen ligger alltså nära denna nivå även i praktiken. 

Slående i figur 12a-d är hur lika effektsignaturerna är; husen uppvisar i stort sett likadan 
karakteristik. Återigen kan det konstateras att man lyckats bygga fyra i det närmaste 
identiska hus. 

För att ge en bild av hur effektsignaturerna skiljer sig från andra, konventionella 
byggnader har även data från några närliggande byggnader inhämtats. Figur 13 visar 
effektsignaturen för dessa byggnader, jämte effektsignaturen för hus 16-19 i medeltal. 
Jämförelsebyggnaderna är ca 20 år gamla men renoverades 2006. Observera att 
byggnaderna bara är ett exempel och inte nödvändigtvis är representativa för 
”konventionella” byggnader i allmänhet, som ju kan ha högst varierande effektbehov. 
Byggnaderna använde 2011 i genomsnitt drygt 80 kWh/m2 Atemp för uppvärmning och 
varmvatten och kan därmed ses som relativt energisnåla, om än inte i passivhusstandard. 
Det bör dock noteras att skillnaderna hade varit än mer markanta om jämförelsen gjorts 
mot byggnader med högre energianvändning – medelvärdet för svenska flerbostadshus år 
2010 var 158 kWh/m2 (boarea) för uppvärmning och varmvatten (Energimyndigheten, 
2011b). 

 
Figur 13. Effektsignatur för passivhus (medelvärden för hus 16-19) 
och ett konventionellt hus i samma område (renoverat 2006). 
Dygnsmedelvärden, 2011. 
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Trots det relativt låga energibehovet även i de konventionella husen, syns de principiella 
skillnaderna tydligt. Passivhuskonceptet innebär lägre lutning och nivå på effektkurvan vid 
uppvärmning, lägre gränstemperatur (skärningen mellan linjerna ligger längre till vänster) 
samt i detta fall klart lägre effektbehov för varmvatten. Utifrån denna jämförelse verkar det 
också som att spridningen i effektbehovet är något större i passivhusen – det 
konventionella huset har punkter som ligger bättre samlade kring linjen. I detta fall 
förklarar utetemperaturen 97 % av variationen i effekten under uppvärmningssäsongen för 
det konventionella huset, jämfört med 90 % för passivhusen. Om detta gäller generellt för 
passivhus är svårt att säga, men tänkbart är att den höga tidskonstanten samt ökade 
känsligheten för variationer i interntillskott är faktorer som bidrar. Variationen är dock här 
betydligt mindre än i passivhusen på Oxtorget i Värnamo, där korrelationen med 
utetemperaturen var låg och anledningen antogs vara att interntillskotten hade stor 
inverkan (Jansson, 2010). 

6.7 Dygns- och veckovariation 
En byggnads effektbehov varierar inte bara över året utan även inom ett dygn och över en 
vecka. Hur dessa variationer ser ut i hus 16-19 visas i figur 14, där effektuttaget i de fyra 
husen medelvärdesbildats för varje timme i veckan, uppdelat på fyra perioder. Beräkningen 
innebär att varje punkt på kurvorna är medelvärdet av mätningar under 12-14 tidpunkter, 
beroende på hur veckorna inföll under de olika perioderna. Resultatet visar tydligt hur 
mycket effekten svänger under dygnet: under varje dygn inträffar två effekttoppar, en på 
morgonen och en på kvällen, vilket är vanligt i bostadshus (Frederiksen & Werner, 1993). 
Det låga uppvärmningsbehovet bidrar dock till att svängningarna blir relativt sett större än i 
vanliga flerbostadshus. En intressant karakteristik är också att svängningarna är betydligt 
större på vintern än på sommaren. 

 
Figur 14. Effektbehovets variation över en vecka under fyra 
perioder. Timmedelvärden för hus 16-19. 

För att undersöka svängningarna närmare delas effektbehovet upp på delposterna värme 
och varmvatten, enligt samma beräkningsmetodik som tidigare. Det beräknade 
effektbehovet för enbart varmvattenberedning visas i figur 15. Användningen svänger 
regelbundet under dygnet, med något högre användning på helgen – ett vanligt mönster 
som beror på att de boende då spenderar mer tid hemma (Frederiksen & Werner, 1993). 
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Typiska morgon- och kvällstoppar går att urskilja, och det är tydligt att 
varmvattenanvändningen är en viktig delförklaring till variationerna i det totala 
effektbehovet. Som konstaterats tidigare finns dock ingen säsongsvariation; de fyra 
perioderna i diagrammet är i det närmaste identiska. Det är därför inte 
varmvattenanvändningen som förklarar varför svängningarna i det totala effektbehovet är 
större på vintern än på sommaren. 

 

 
Figur 15. Varmvatteneffektens variation över en vecka under fyra 
perioder. Timmedelvärden för hus 16-19. 

I figur 16 har effektbehovet för varmvatten subtraherats från det totala behovet, vilket ger 
ett beräknat behov för enbart uppvärmning. Här ges förklaringen till de stora 
svängningarna i det totala behovet: även uppvärmningsbehovet varierar kraftigt under 
dygnet. Förklaringen torde ligga i styrningen av värmetillförseln i kombination med husens 
känslighet för variationer i interntillskotten. En stor del av värmen tillförs under natten och 
på morgonen, vilket hänger samman med hur innetemperaturen varierar över dygnet. För 
att verifiera dessa svängningar visas i figur 17 hur innetemperaturen varierar över dygnet 
under vintermånaderna, tillsammans med öppningsgraden för styrventilerna till 
lägenheternas värmebatterier. Observera dock att öppningsgraden inte kan översättas direkt 
till tillförd effekt, eftersom även framledningstemperaturen (som regleras mot 
utetemperaturen) och ventilernas karakteristik spelar in. Värdena ger dock en bild av hur 
värmetillförseln regleras, och bekräftar att uppvärmningen har en topp under natten. 
Jämför man med innetemperaturens svängningar framgår det att anledningen är att 
temperaturen börjar sjunka efter en topp under kvällen, sannolikt eftersom interntillskotten 
minskar när de boende går och lägger sig, släcker lampor m.m. På morgonen ökar återigen 
interntillskotten och värmetillförseln börjar minska. 

Klockan tio inträffar en plötslig sänkning av styrventilernas öppningsgrad. Anledningen 
är inte helt klarlagd, men det kan ha att göra med att pumparna motioneras vid denna 
tidpunkt (Gerhard Andersson, personlig kommunikation 2012-05-21). 
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Figur 16. Beräknat effektbehov för uppvärmning, variation över en 
vecka under fyra perioder. Timmedelvärden för hus 16-19. 

 
Figur 17. Innetemperaturen och öppningsgraden för styrventilerna 
till lägenheternas värmebatterier sett över ett dygn. Medelvärden 
under perioden januari-februari och december, intervall 15 minuter. 

6.7.1 Effektstyrning 
Ur ett energisystemperspektiv är det ofta önskvärt att minimera svängningar i 
effektbehovet. När det handlar om fjärrvärme kan minskade dygnsvariationer innebära att 
man kan utnyttja mer baslast och undvika spetsproduktion med olja eller gas. Ur detta 
perspektiv är därför de svängningar som hus 16-19 uppvisar inte optimala. Att 
uppvärmningsbehovet varierar behöver inte vara något problem i sig, utan kan tvärtom 
vara en fördel – om det ökade värmeuttaget ligger på natten. Här har dock visats att 
svängningarna i uppvärmningsbehovet delvis sammanfaller med svängningarna i 
varmvattenbehovet. Eftersom varmvattenanvändning på morgonen generellt orsakar en 
belastningstopp i hela fjärrvärmenätet vore det bättre om uppvärmningsbehovet flyttades 
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bort från morgontimmarna. I praktiken skulle detta innebära laststyrning: att 
värmetillförseln styrdes utifrån fler parametrar än innetemperaturen. 

Laststyrning i större skala i fjärrvärmenät har undersökts i flera decennier. Tanken är att 
förskjuta eller tillfälligt sänka värmetillförseln genom att utnyttja den termiska trögheten 
hos byggnader. Genom att styra effekten kan lasttoppar begränsas, med endast små eller 
omärkbara förändringar i innetemperaturen hos kunderna. Lägre lasttoppar innebär att 
mindre topplastproduktion behöver användas, och i förlängningen kanske också att nya 
produktionsanläggningar för topplastproduktion inte behöver byggas (Wernstedt, 
Johansson & Wollerstrand, 2008). Därmed kan laststyrning också leda till lägre kostnader 
för fastighetsägarna. 

Ur detta perspektiv kan passivhus, trots det låga värmebehovet, vara intressanta tack 
vare den höga tidskonstanten (se avsnitt 3.5 om termisk tröghet). Hus 16-19 visar dock att 
passivhus utan sådan styrning tvärtom kan förstärka lasttoppen som inträffar på morgonen. 
Husens egenskaper gör dock att det borde gå att flytta uppvärmningstoppen några timmar 
tidigare (åt vänster i figur 16 och figur 17) så att den inträffar mestadels under natten, utan 
att inverka nämnvärt på innetemperaturen. Figur 18 visar vad en förskjutning av 
uppvärmningsbehovet med tre respektive fyra timmar skulle innebära för det totala 
effektbehovet, utifrån den beräknade fördelningen mellan varmvatten och uppvärmning. 
Detta förenklade exempel (som inte tar hänsyn till hur effekten skulle styras i praktiken) 
visar att effekten skulle kunna jämnas ut och att morgontoppen skulle kunna förvandlas till 
en morgonsänkning av effekten, vilket torde vara fördelaktigt för fjärrvärmesystemet. 
Denna energi skulle istället börja tillföras sent på kvällen. 

Styrning av effekten som diskuterats här skulle kräva någon form av incitament för 
fastighetsägaren, förslagsvis genom att fjärrvärmetaxan konstrueras för att premiera denna 
typ av styrning. Detta är ett område för fortsatt undersökning när det gäller passivhus och 
fjärrvärme.  

 
Figur 18. Effektbehov för uppvärmning och varmvatten under ett 
genomsnittligt dygn i december-februari. Nuläge samt beräknat 
behov om uppvärmningen flyttades tre respektive fyra timmar 
tidigare under dygnet. 
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6.8 Solvärmetillskott 
Figur 19 visar bidraget från byggnadernas luftsolfångare sett över året. Figuren visar tydligt 
det som är ett principiellt problem med solfångare för uppvärmning: när solinstrålningen är 
som störst föreligger inget uppvärmningsbehov. Å andra sidan ger solfångarna ett bidrag 
som inte är försumbart tack vare det redan låga uppvärmningsbehovet. Ändå är en viktig 
frågeställning om inte solfångare för varmvatten hade varit en bättre lösning, med större 
möjlighet att ta tillvara energin under de perioder då solinstrålningen är som störst. 

I figur 19 är även läget för spjällen som styr hur mycket uteluft som tas via solfångarna 
inlagt, där 0 % innebär att all luft från solfångarna spjällas bort och 100 % att all luft 
används. Intressant att notera är att reglersystemet väljer att använda solfångarna tidvis 
även under sommaren, när inget egentligt uppvärmningsbehov föreligger. Anledningen är 
oklar och föranleder en närmare undersökning, vilket dock ligger utanför denna studie. 
Detaljer kring hur styrningen fungerar har därför inte inhämtats. 

 
Figur 19. Solvärmetillskott från husens luftsolfångare, 
dygnsmedelvärdets årsvariation samt dygnsmedelvärdet för spjälläget 
för hur mycket luft som tas via solfångarna. 

Figur 20 visar hur solfångarnas effekt varierar över dygnet under olika delar av året. Även 
här blir det tydligt hur styrningen av luftflödet gör att årstidsvariationerna kan verka 
bakvända. Här syns det också tydligare att solfångarna ger viss effekt under sommaren, 
vilket inte borde vara fallet. Under den huvudsakliga uppvärmningssäsongen oktober-mars 
ger solfångarna några kilowatt, men endast under en kortare del av dygnet. 

Det är också värt att notera att solfångarna ger viss effekt även nattetid, d.v.s. luften 
värms något även när solen inte skiner. Detta kan troligen förklaras med att fasaden lagrar 
värme och är varmare än uteluften under natten – med andra ord har solfångarna en viss 
inbyggd lagringsförmåga som utjämnar effekten mellan dag och natt. Det bör dock även 
noteras att noggrannheten i mätvärdena, som baseras på mätning av temperaturer och 
lufthastighet, kan ge viss inverkan. Att effekten är lägre dagtid än nattetid på sommaren 
förklaras sannolikt med att styrsystemet reglerar ner flödet (eller att spjällen oftare är 
stängda) när utetemperaturen är högre. 
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Figur 20. Solvärmetillskottets dygnsvariation under fyra perioder. 
Timvärden, medelvärde för hus 16-19. 
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7 Innetemperatur 
I detta avsnitt undersöks innetemperatur i husen: hur den varierar, förekomsten av under- 
och övertemperaturer samt hur nattkyla kan användas för att förbättra inomhusklimatet 
sommartid. 

7.1 Årsvariation 
En översiktlig bild av innetemperaturerna i hus 16-19 ges av figur 21, som visar hur 
dygnsmedelvärdet för lägenheterna i de fyra husen varierar över året. I diagrammet har 
även högsta och lägsta dygnsmedelvärde lagts in. Medeltemperaturerna i husen är relativt 
stabila kring 21 °C under uppvärmningssäsongen. Kurvan för lägsta dygnsmedelvärde visar 
dock att låga temperaturer förekommer; varaktigt under 20 °C och periodvis ner mot 
18 °C. På sommarhalvåret stiger temperaturen relativt mycket och variationen från dag till 
dag blir då också förhållandevis stor. Dygnsmedelvärden på ca 27 °C har uppmätts. Samma 
dygn har en annan lägenhet bara drygt 22 °C, vilket visar att höga temperaturer 
förekommer men inte drabbar alla. Förekomsten av under- respektive övertemperaturer 
studeras närmare i kommande avsnitt. 

 
Figur 21. Innetemperaturens variation över året, dygnsmedelvärden. 

I figur 22 visas varaktighetsdiagrammet för medelinnetemperaturen under fyra olika 
perioder. Återigen framträder hur temperaturen varierar över året – att både nivån och 
variationen stiger ju varmare det är utomhus – men här kan också utläsas hur lång period 
olika temperaturer förekommer. Sommartid är medeltemperaturen högre än 23 °C drygt 
halva tiden och högre än 24 °C knappt 20 % av tiden. Under den kallaste perioden är 
variationen kring 21 °C liten, och det kan konstateras att uppvärmningssystemen lyckas 
hålla medeltemperaturen i husen mycket jämn. 
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Figur 22. Varaktighetsdiagram för innetemperaturen i hus 16-19, 
2011. Medelvärden för samtliga lägenheter under fyra perioder, 15-
minutersvärden. 

7.2 Innetemperaturens beroende av utetemperaturen 
Den viktigaste faktorn för inomhusklimatet är utetemperaturen. Hur detta samband ser ut i 
hus 16-19 visas i figur 23, där innetemperaturen plottats mot utetemperaturen. Upp till 
mellan 5 och 10 °C ligger innetemperaturen kring 21 °C, men sedan stiger den tydligt med 
stigande utetemperatur. 

Den streckade linjen visar linjen där innetemperaturen är lika med utetemperaturen. 
Innetemperaturen ligger ständigt över denna linje, även vid höga utetemperaturer, vilket 
innebär att det alltid finns ett värmeöverskott i husen. Husen uppvisar en 
temperaturkarakteristik som är mycket lik den som uppmätts i Kv Seglet i Karlstad (Beiron, 
Frodeson & Wikström, 2007), vilket tyder på att detta är representativt för denna typ av 
byggnader. 

 
Figur 23. Innetemperaturens beroende av utetemperaturen. 
Dygnsmedelvärden, hus 16-19. 
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7.3 Dygns- och veckovariation 
Innetemperaturens dygns- och veckovariation visas i figur 24, uppdelat på fyra perioder. 
Temperaturen har medelvärdesbildats för samtliga 108 lägenheter och för varje timme (12-
14 tidpunkter, beroende på hur veckorna inföll under de olika perioderna). Två saker blir 
här tydliga: det finns ingen tydlig systematisk veckovariation (t.ex. att helger skulle skilja sig 
från vardagar), men dygnsvariationen är mycket tydlig och regelbunden. Variationen är 
närmast sinusformad, särskilt under sommarmånaderna då också amplituden är som störst. 

 
Figur 24. Innetemperaturens variation över en vecka. 

På sommaren svänger temperaturen relativt kraftigt och är ca 1 °C högre på kvällen än på 
morgonen. Utetemperaturen, solinstrålning och interntillskott (som dock bör vara lägre på 
sommaren på grund av mindre behov av belysning m.m.) samverkar troligen här, eftersom 
de till stor del sammanfaller i tiden. 

Under uppvärmningssäsongen, perioderna december-februari samt mars, oktober och 
november, är variationen som minst och kurvformen mindre regelbunden. Det är dock 
slående hur likt mönstret är från dag till dag. Ett mönster där temperaturen stiger från 
morgonen till mitten av dagen går att urskilja. Det ”hack” i kurvan som sedan inträffar kan 
tänkas bero på att temperaturen under den kallare delen av året hinner börja sjunka något 
medan familjemedlemmarna är utanför hemmet, innan de kommer hem igen och återigen 
ökar interntillskotten av värme. Här kan också en viss skillnad ses för lördag och söndag, 
då temperaturen stiger snabbare och tidigare på dagen. Temperaturen sjunker sedan under 
natten. Det ska dock sägas att variationen är relativt liten och att temperaturen hela tiden 
ligger nära 21 °C under vintermånaderna. Detta är också systematiska variationer i många 
lägenheter; hur innetemperaturen varierar mellan olika lägenheter visas i kommande avsnitt. 

Resultaten stämmer relativt väl överens med resultat från andra studier, bland annat en 
studie av ett passivhus och ett konventionellt hus i Lambohov, Linköping, där 
temperaturen mättes samtidigt som man simulerade ett typiskt aktivitetsmönster 
(Karresand et al., 2009). Man kunde då se att passivhuset var mer känsligt för ändringar i 
interntillskotten. Interntillskotten (undantaget solinstrålning, som var försumbar under 
experimentet) ökade kraftigt efter ca kl 16 med följden att innetemperaturen steg och 
nådde en topp kring kl 20. Under natten sjönk temperaturen återigen för att sedan stiga 
något efter att de boende stigit upp på morgonen och sedan sjunka tillbaka under dagen 
innan den återigen började stiga när de boende kom hem igen. Mätningarna genomfördes 
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en dag i mars och är direkt jämförbara med resultatet i denna studie. I det konventionella 
huset varierade temperaturen på liknande sätt, men inte i samma utsträckning. Större 
dygnsvariationer i innetemperaturen tycks alltså vara typiskt för passivhus. 

Att temperaturen stiger relativt snabbt när de boende kommer hem och lagar mat, 
tvättar, har på tv:n m.m. konstaterades också i passivhusen i Lindås Park (Isaksson, 2005). 
Även om mätdatan inte systematiserats på samma sätt som här går det också att se liknande 
dygnsvariationer som i hus 16-19 (Boström et al., 2003; Isaksson & Karlsson, 2006).  

7.4 Undertemperaturer under uppvärmningssäsongen 
Figur 21 visade att relativt låga dygnsmedeltemperaturer förekommer i husen, vilket 
föranleder en närmare titt på innetemperaturerna under uppvärmningssäsongen, oktober-
mars. Som tidigare nämnts är innetemperaturen i medeltal jämn och nära 21 °C. Uppmätt 
medeltemperatur under uppvärmningssäsongen är 21,2 °C, 21,2 °C, 20,9 °C respektive 
21,1 °C i hus 16-19. Detta är lägre än de medelvärden i flerbostadshus på 22,3 °C 
respektive 22,2 °C som uppmätts i BETSI-projektet (Boverket, 2010) och ELIB-
undersökningen (Boman, Jonsson & Skogberg, 1993). Det är också klart lägre än i 
passivhusen i Lindås Park (23,3 °C (Ruud & Lundin, 2004)). 

Variationen mellan de totalt 108 lägenheterna i husen visas i figur 25, tillsammans med 
Socialstyrelsens riktlinjer för lufttemperaturen i bostäder. Observera att det nu är 
lägenheter på den vågräta axeln, till skillnad från de varaktighetsdiagram som visats tidigare. 
För att undvika en felaktig bild på grund av enstaka extremvärden, som till exempel kan 
bero på lokal påverkan på temperaturgivarna eller tillfälliga situationer, visas inte max- och 
minvärden utan värden som under- eller överskrids under fem respektive tio procent av 
tiden, d.v.s. 5:e, 10:e, 90:e och 95:e percentilen. Fem procent motsvarar i detta fall ca nio 
dygn. Resultatet visar att ett antal lägenheter har innetemperaturer som tidvis ligger under 
rekommendationen på 20 °C. Tre lägenheter har medeltemperaturer som är strax under 
denna nivå och ca 20 % av lägenheterna kan sägas vara utsatta för viss undertemperatur. 

 
Figur 25. Innetemperaturer i samtliga 108 lägenheter i hus 16-19 
under perioderna januari-februari och oktober-december 2011. 
Gränsvärden enligt Socialstyrelsen (tjocka, heldragna linjer). 
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I figur 25 går det också att se att storleken på variationen i innetemperatur varierar 
mellan olika lägenheter. Några lägenheter sticker ut med mycket liten variation (vid t.ex. ca 
40 %), medan andra har betydligt större (vid t.ex. strax under 10 % och 50 %). En tänkbar 
förklaring kan vara skillnader i interntillskottens storlek, t.ex. antalet personer i hushållet. 
Fler personer ger större interntillskott, både i form av värme från personerna själva men 
också av ökad användning av hushållsel, vilket leder till större svängningar när antalet 
personer som är hemma varierar. Lägenheter med lägst variation i innetemperaturen är 
också de som har medeltemperatur närmast 21 °C, vilket stärker bilden av att större 
interntillskott innebär större svårigheter att hålla en jämn temperatur. 
I detta sammanhang kan det vara intressant att titta närmare på hur innetemperaturen 
varierar i en av lägenheterna där låga temperaturer förekommer. Den kallaste lägenheten 
under årets kallaste tvåveckorsperiod (räknat som kalenderveckor) väljs därför ut. Inne- 
och utetemperaturen under denna period, vecka 7-8 (14-27 februari), visas i figur 26. 
Utetemperaturen var i medeltal -3,6 °C medan innetemperaturen var 19,2 °C under 
perioden. Innetemperaturen lyckas bara ta sig över 20 °C under några korta perioder och är 
18,5-19 °C på morgonen. Här är det alltså uppenbart att tillförseln av värme är för låg för 
att hålla innetemperaturen över gränsen på 20 °C. Utan mer ingående information – hur 
många som bor i lägenheten, hur mycket de var hemma under denna period samt vilken 
innetemperatur de själva önskar – är det dock svårt att ange någon orsak. 

 
Figur 26. Innetemperatur i den kallaste lägenheten samt utetemperaturen 
under årets kallaste tvåveckorsperiod. Avbrott i kurvorna näst sista dagen 
beror på saknade mätvärden. Medelvärden som streckade linjer. 

Från FaBo uppges att det inte förekommit klagomål på temperaturen i någon större 
utsträckning i hus 16-19 – klagomålen har istället mestadels handlat om matos och 
luktöverföring mellan lägenheter (Gerhard Andersson, personlig kommunikation 2012-04-
16). En ytterligare indikation på hur hyresgästerna upplever inneklimatet kan ges av en 
enkätundersökning som gjordes i samband med utvärderingen av det delvis EU-
finansierade projektet. Undersökningen beskrivs av Hurtig (2010), men på grund av låg 
svarsfrekvens (43,5 %, eller 47 av 108 lägenheter) redovisades resultaten endast i korthet. 
En av enkätfrågorna berörde inomhusklimatet under vinterhalvåret, varför resultatet för 
denna fråga redovisas här. Utöver låg svarsfrekvens bör det också beaktas att de boende i 
två av husen endast hade bott där en kort period och att undersökningen gjordes 2010, 
alltså före mätperioden som undersöks i denna studie. Dessutom bakades 
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”temperaturkomfort” och luftkvalitet ihop i frågan, vilket gör att det inte går att säga vilken 
av dessa faktorer som de som varit missnöjda syftat på. 

Tabell 15 visar resultatet från enkätundersökningens påstående om inomhusklimatet, 
som löd ”Inneklimatet i lägenheten med avseende på temperaturkomfort och luftkvalitet är 
fullt acceptabelt under vinterhalvåret.” Om de som svarat att detta stämmer helt eller till 
stora delar betraktas som nöjda med inneklimatet motsvarar denna grupp 57 %, medan de 
som svarat att det inte stämmer alls eller bara ”något” utgör 17 %. Det är vanskligt att säga 
om resultatet går att generalisera till alla lägenheter eftersom bortfallet var så stort; det är till 
exempel tänkbart att boende som var missnöjda med något svarade i högre grad än andra. 
Ändå styrker enkätsvaren bilden av att inomhusklimatet inte uppfyller alla boendes 
förväntningar i alla lägen. 

Tabell 15.  Svar på påståendet ”Inneklimatet i lägenheten med avseende på temperaturkomfort och 
luftkvalitet är fullt acceptabelt under vinterhalvåret.” i enkätundersökning i hus 16-19 (n=47, 
svarsfrekvens 43,5 %). Data från Jörgen Hurtig (personlig kommunikation, 2012-03-30). 

Svar Frekvens Relativ frekvens Kumulerad relativ frekvens 

Stämmer helt 12 25,5 % 25,5 % 

Stämmer till stora delar 15 31,9 % 57,4 % 

Stämmer delvis 12 25,5 % 83,0 % 

Stämmer något 4 8,5 % 91,5 % 

Stämmer inte alls 4 8,5 % 100,0 % 

Totalt 47 100,0 %  

 

7.5 Övertemperaturer under sommarhalvåret 
Förekomsten av övertemperaturer under sommarhalvåret, som här definieras som perioden 
april-september, undersöks på samma sätt som i föregående avsnitt, se figur 27. Resultatet 
visar att temperaturer över 26 °C förekommer mycket sällan och att innetemperaturerna i 
stort sett håller sig inom riktvärdena under hela perioden.  

 
Figur 27. Innetemperaturer i samtliga 108 lägenheter i hus 16-19 
under perioden april-september 2011. Medelvärden, percentiler och 
gränsvärden enligt Socialstyrelsen och FEBY (tjocka, heldragna 
linjer). 
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Ingen lägenhet har över 26 °C mer än tio procent av tiden, vilket är rekommendationen 
som ges av FEBY (2009). Det bör dock noteras att temperaturen endast är mätt i en punkt 
mitt i lägenheterna, vilket innebär att temperaturen kan vara högre på andra ställen. Det går 
därför inte att säga med säkerhet att FEBY-rekommendationen, som gäller ”det mest 
utsatta rummet”, uppfylls. Utifrån dessa mätdata tycks dock inte övertemperaturer vara 
något stort problem i hus 16-19. 

Variationen mellan lägenheterna är relativt stor, med medeltemperaturer från 21 °C till 
24 °C. Ca 60 % av lägenheterna ligger dock i intervallet 22-23 °C, vilket får betraktas som 
normala innetemperaturer under årets varmare del. 

En annan aspekt är den relativt stora variationen över tid, vilket syntes tydligt i figur 21 
men också vid en jämförelse mellan figur 27 och figur 25: avståndet mellan percentilerna 
visar på en betydligt större variation under sommarhalvåret än under 
uppvärmningssäsongen. Orsaken är att innetemperaturen inte regleras aktivt under 
sommarhalvåret och därför varierar i takt med utetemperaturen och solinstrålningen. Den 
enda regleringen är de boendes eget bruk av fönstervädring. Att temperaturen varierar är 
inte unikt för passivhus, men svängningarna kan bli större på grund av passivhusets 
egenskaper, vilket bland annat konstaterats i Lindås Park (Ruud & Lundin, 2004; Isaksson, 
2005).  

Även här kan en närmare titt på en enskild lägenhet, denna gång den varmaste, vara 
intressant. Figur 28 visar innetemperaturen i denna lägenhet under den varmaste 
tvåveckorsperioden, vecka 26-27 (27/6-10/7), tillsammans med utetemperaturen. 
Medeltemperaturen i lägenheten är strax under 26 °C, vilket får betraktas som högt. Under 
flera dagar är temperaturen 27-28 °C under stora delar av dygnet. Samtidigt är 
utetemperaturen uppe på liknande nivåer, 24-27 °C, vilket gör hög innetemperatur 
oundviklig i alla byggnader utan aktiv kylning. Även om temperaturen alltså är relativt hög 
kan det konstateras att temperaturen inte når orimliga nivåer i dessa passivhus – exemplet 
visar ett ”värsta fall” där temperaturen stannar på maximalt 28 °C. Frågan är dock om 
passivhus har förutsättningar att prestera ännu bättre genom att utnyttja den lägre 
utetemperaturen på natten och stänga ute värmen på dagen genom det välisolerade och täta 
klimatskalet. Detta diskuteras vidare i avsnitt 7.7 nedan. 

 
Figur 28. Innetemperatur i den varmaste lägenheten samt ute-temperaturen 
under årets varmaste tvåveckorsperiod. Medelvärden som streckade linjer. 

10 

12 

14 

16 

18 

20 

22 

24 

26 

28 

30 

Innetemperatur i varmaste lägenheten, två veckor i juni/juli 

Innetemperatur 
Utetemperatur 

Inne-/utetemperatur, °C 



 52 

7.6 Solinstrålning 
Passivhusens känslighet för variationer i interntillskott motiverar en närmare undersökning 
av innetemperaturens beroende av solinstrålningen, som är en viktig del av 
interntillskotten. Detta studeras här på två sätt: om solinstrålningen gör att temperaturen i 
lägenheterna beror på deras orientering i olika väderstreck och i vilken mån 
solinstrålningens variationer över dygnet inverkar på innetemperaturens dygnsvariation. 

Huruvida innetemperaturen i passivhus är beroende av åt vilka väderstreck olika 
lägenheter eller rum är riktade har undersökts i ett par studier, med varierande resultat. 
Wangmo (2007) gjorde teoretiska beräkningar av ett passivhus där husets orientering 
varierades, med resultatet att behovet av kylning (d.v.s. förekomsten av övertemperaturer) 
varierade tydligt, särskilt om solavskärmning saknades. Beiron, Frodeson & Wikström 
(2007) fann däremot ingen tydlig sådan trend i Kv Seglet i Karlstad. Solskyddsglasen som 
användes i det huset kan ha varit en bidragande faktor. 

Hus 16-19 står inte rätvinkligt i förhållande till väderstrecken (se situationsplanen i figur 
2) och samtliga lägenheter är hörnlägenheter, vilket innebär att inga lägenheter är 
orienterade rakt åt något väderstreck eller åt endast ett håll. Lägenheterna har därför delats 
in i fyra grupper efter vilka väderstreck deras ytterväggar och fönster är riktade mot, med 
två väderstreck per grupp: sydöst/sydväst (SÖ/SV), sydväst/nordväst (SV/NV), 
nordöst/sydöst (NÖ/SÖ) och nordväst/nordöst (NV/NÖ). Solinstrålningsdata har 
hämtats från beräkningsmodellen STRÅNG (SMHI, 2012) med upplösningen en timme. 
Det bör noteras att detta är beräknade, inte uppmätta, värden. 

Tabell 16 visar medeltemperaturen under fyra perioder för lägenheter med olika 
orientering. Det går att konstatera skillnader i medeltemperaturerna under sommarhalvåret 
och främst juni-augusti, då lägenheter åt nordöst/sydöst i genomsnitt är 0,7 °C varmare än 
lägenheter åt nordväst/nordöst. Det rör sig alltså om relativt små skillnader. 

Tabell 16. Medeltemperatur (°C) för lägenheter med olika orientering under fyra perioder. 

Period SÖ/SV SV/NV NÖ/SÖ NV/NÖ 

december-februari 21,0 20,9 21,0 21,1 

mars, oktober-november 21,3 21,1 21,2 21,1 

april-maj, september 22,0 21,9 22,1 21,5 

juni-augusti 23,3 23,0 23,4 22,7 

 
Figur 29 visar sambandet mellan solinstrålning och innetemperatur, som dygnsmedelvärden 
för de fyra olika grupperna. Spridningen är stor, men en trend mot högre innetemperatur 
vid större solinstrålning finns. Solinstrålningen är dock också naturligt korrelerad med 
utetemperaturen, vilket gör att påverkan på innetemperaturen är både direkt (solinstrålning 
genom fönster, på fasad etc.) och indirekt (via utetemperaturen). Trendlinjerna skiljer sig 
något mellan de olika väderstrecken, med lägst påverkan för lägenheter med i huvudsak 
nordriktning. Skillnaderna är dock relativt små även här. 



 53 

 
Figur 29. Samband mellan solinstrålning (global irradians) och 
innetemperatur, för fyra olika orienteringar (dygnsmedelvärden för 
hus 16-19). 

Solinstrålningen, och solens läge på himlen under olika tider på året, bör också ge viss 
påverkan på hur innetemperaturen varierar under dygnet. Figur 30a-d visar 
innetemperaturens dygnsvariation som medelvärden under fyra perioder för de olika 
väderstrecken. Under vintermånaderna januari, februari och december (figur 30a) samt 
mars, oktober och november (figur 30b) är skillnaderna mellan väderstrecken små. Att 
lägenheterna åt norr faktiskt är något varmare än övriga lägenheter tyder på att 
orienteringen inte inverkar på innetemperaturen under dessa perioder. Vissa skillnader 
uppträder dock för de båda andra perioderna, då solinstrålningen är större (figur 30c-d). 
Lägenheter med huvudsakligen norriktning är i genomsnitt ca en halv grad svalare än 
lägenheter med huvudsakligen söderriktning. Under sommarmånaderna är skillnaden 
mellan syd, väster och öster mer markanta än under april, maj och september, vilket kan 
förklaras med skillnader i hur högt solen står på himlen. 

Intressant att notera är också att det går att se viss inverkan i hur dygnsvariationen ser 
ut: i lägenheter med huvudsakligen österriktning stiger temperaturen tidigare på dagen än i 
lägenheter med huvudsakligen västerriktning – vilket man kan förvänta sig med tanke på att 
solen går upp i öster. Skillnaderna är dock relativt små. 

R² = 0,46 
R² = 0,51 

R² = 0,52 

R² = 0,38 

20

21

22

23

24

25

26

0 100 200 300 400

Samband mellan solinstrålning och innetemperatur 

SÖ/SV
SV/NV
NÖ/SÖ
NV/NÖ
Linjär (SÖ/SV)
Linjär (SV/NV)
Linjär (NÖ/SÖ)
Linjär (NV/NÖ)

Global irradians, W/m2 

Innetemperatur, 
 

C °



 54 

 

 
Figur 30. Innetemperatur efter väderstreck, medelvärden över ett dygn under fyra perioder i hus 16-19.  

7.7 Nattkyla för att undvika övertemperaturer 
Det välisolerade och täta klimatskalet i ett passivhus innebär en ökad förmåga att stänga ute 
värme under varma sommardagar, så länge det är svalare inomhus än utomhus. Så fort 
innetemperaturen blir högre än utetemperaturen blir dock situationen den motsatta: huset 
får svårare att göra sig av med överskottsvärmen än vanliga hus. Av denna anledning är det 
intressant att undersöka om passivhus skulle kunna använda nattkyla, med ökat luftflöde 
nattetid, för att dra nytta av klimatskalets egenskaper och skapa förutsättningar för bättre 
inomhusklimat sommartid än i andra byggnader. Simuleringar har tidigare visat att ökat 
ventilationsflöde kan vara ett effektivt sätt att kyla passivhus (Persson & Westermark, 
2011). 

Nattkyla, att utnyttja den svalare uteluften nattetid för att kyla byggnaden med frikyla, 
används främst i kontorsbyggnader och andra lokaler, där det inte är någon verksamhet på 
natten. På så sätt kyler man byggnaden utan annan tillförd energi än fläktenergin, och 
minskar därmed användningen av kylmaskiner på dagen. Nattkylans effektivitet är 
beroende av byggnadsmaterialens värmetröghet, och en lösning som förekommer är att 
utnyttja kanaler i hålbjälklag för detta ändamål (Warfvinge & Dahlbom, 2010). I ett 
bostadshus måste man ta hänsyn till att de boende är hemma och ligger och sover, vilket 
begränsar både hur kall luft man kan tillföra och hur mycket man kan öka 
ventilationsflödet med tanke på buller. Det senare är också beroende av hur 
ventilationssystemet är dimensionerat. 

Potentialen för nattkyla i de aktuella husen kan illustreras genom att beräkna den 
tillgängliga effekten utifrån temperaturen på uteluften och frånluften. I figur 31 visas denna 
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beräknade effekt i en av ventilationsenheterna i hus 16 under mätårets varmaste dag, 3 juli, 
för olika luftflöden. Normalt luftflöde avser BBR-kravet på 0,35 l/s,m2. Under några 
timmar på dagen är uteluften varmare än innetemperaturen, varför effekten blir negativ 
(värme tillförs huset). Temperaturskillnaden är nattetid 3-5 °C, vilket ger en kyleffekt på 
uppemot 2 W/m2 vid normalt luftflöde, 3 W/m2 vid 50 % högre flöde och 4 W/m2 vid 
dubbelt flöde (eftersom effekten är proportionell mot flödet). Uteluftens temperatur 
understiger under detta dygn inte 20 °C, vilket torde innebära att flödet och inte 
tilluftstemperaturen sätter begränsningen under denna typ av varma dagar. 

Nattkyla skulle kunna vara ett komplement till solavskärmning och vädring för att 
undvika övertemperaturer och bidra till ökad komfort i passivhus. Ämnet bör därför 
undersökas närmare – hur mycket flödet skulle kunna ökas, hur stor påverkan på 
innetemperaturen skulle bli i praktiken etc. Detta ligger dock utanför denna studie. 

 
Figur 31. Tillgänglig kyleffekt under 2011 års varmaste dag, 3 juli, 
beräknat utifrån uteluftens och frånluftens temperaturer. 
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8 Diskussion och slutsatser 
I denna studie har fyra flerbostadshus i passivhusteknik undersökts, med fokus på 
värmelastegenskaper och innetemperatur. Här sammanfattas och diskuteras de slutsatser 
som dragits. 

8.1 Värmelast 
Studien av husens värmelaster utgick från två frågeställningar: vilka särskilda 
värmelastegenskaper passivhus har och om husens egenskaper kan utnyttjas för att 
optimera värmeförsörjningen. Undersökningen av värmelastegenskaperna i hus 16-19 har 
visat att 

• husen har som förväntat lägre gränstemperatur samt lägre och långsammare 
stigande effektbehov än konventionella flerbostadshus, 

• varmvattenanvändningen är låg, liksom i många andra passivhus, 

• husen beter sig nästan identiskt, vilket troligen är en konsekvens av de höga kraven 
på noggrannhet vid utförandet av passivhus, 

• värmeeffekten varierar relativt kraftigt under dygnet, vilket beror på svängningar i 
både uppvärmnings- och varmvattenbehoven, 

• uppvärmningsbehovet har en topp under natten och morgonen, vilket antas bero 
på variationer i interntillskott som husen reagerar på i högre grad än vanliga hus, 

• om uppvärmningsbehovet kunde styras till att inträffa något tidigare på dygnet, 
skulle de totala svängningarna bli mindre och ingen morgontopp inträffa. 

Värmelastegenskaperna är till stor del förväntade och bekräftar bilden av passivhus som 
hus med låga effekt- och energibehov. En intressant aspekt är att husen har så lika 
värmelastegenskaper, vilket inte nödvändigtvis är fallet även om flera hus byggs efter 
samma ritning. Detta är ett tecken på den ökade noggrannheten som krävs vid 
passivhusbyggen, och bör ses som en styrka hos konceptet. 

Mer oväntat och intressant är de dygnsvariationer i uppvärmningsbehovet som kunnat 
visas. Denna karakteristik visar hur husen reagerar på variationer i interntillskotten och 
svängningar i innetemperaturen. Det är givetvis önskvärt att värmesystemet reagerar och 
sänker värmetillförseln när innetemperaturen stiger på grund av ökad hemmavaro och 
aktivitet, men konsekvensen kan som här bli relativt stora svängningar – som i detta fall 
också delvis sammanfaller med svängningar i varmvattenbehovet. Den last- eller 
effektstyrning som diskuterats kan vara en möjlighet för passivhus att bidra till 
effektutjämning i fjärrvärmenät, istället för att bidra till större dygnsvariationer. Frågan 
behöver undersökas närmare, men passivhusens egenskaper gör att sådan styrning troligen 
inte behöver påverka inneklimatet nämnvärt negativt. För fastighetsägaren skulle vinsten 
kunna bli lägre fjärrvärmetaxa, om styrningen innebär att den abonnerade effekten kan 
sänkas. 

Även om de studerade passivhusen har mycket gemensamt med andra passivhus som 
byggts i Sverige, är det svårt att säga i vilken grad de olika slutsatserna kan generaliseras till 
passivhus i allmänhet. En aspekt på detta är den relativt ovanliga lösningen med 
lägenhetsvisa värmebatterier med fjärrvärme, som troligen ger en delvis annan karakteristik 
än om värmetillförseln reglerades centralt. 
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Studien har också visat att det kan finnas behov av anpassade verktyg och metoder när 
det gäller värmelaster i passivhus. En viktig sådan metod är normalårskorrigering, som i 
denna studie valts bort eftersom den standardiserade metoden inte lämpar sig för 
passivhus. Det förekommer i litteraturen olika angreppssätt när det gäller detta problem: en 
del väljer att inte normalårskorrigera, andra att normalårskorrigera med standardmetoder 
och ytterligare andra att korrigera med en egen anpassad metod. Om prestandan hos olika 
passivhus ska kunna jämföras på ett rättvist sätt finns det därför ett behov av en 
gemensam, standardiserad metod. Var en sådan standardisering skulle införas – i 
passivhuskriterierna eller hos någon myndighet – är en öppen fråga. 

En annan aspekt på anpassade metoder är effektsignaturen, där en möjlig anpassning 
vore att jämföra dygnsmedeleffekten med medelvärdet av de senaste två eller tre dygnens 
utetemperatur, istället för enbart det aktuella dygnets utetemperatur. På så sätt skulle man 
ta hänsyn till inverkan av den termiska trögheten, vilken sannolikt inverkar till att 
effektspridningen annars blir större. I denna studie valdes dock att inte använda denna 
alternativa metod. Frågan är till stor del en teknikalitet, men kan vara intressant att 
överväga vid framtida undersökningar av lågenergihus. 

8.2 Innetemperatur 
Innetemperaturen har undersökts utifrån lufttemperaturmätningar i samtliga lägenheter, 
och det kan konstateras att 

• innetemperaturen under uppvärmningssäsongen är god i de flesta lägenheter, men 
tidvis något låg i några lägenheter, 

• övertemperaturer under sommarhalvåret tycks inte vara något större problem, 

• det finns tecken på att innetemperaturen svänger något mer än i vanliga hus, 

• solinstrålning ger små skillnader i innetemperaturen i lägenheter med olika 
väderstreck, 

• passivhuskonceptet tycks leda till minskad känslighet för variationer i 
utetemperaturen, men ökad känslighet för variationer i interntillskott, 

• användning av nattkyla skulle kunna minska risken för övertemperaturer under 
varma sommardagar. 

Mätningarna av lufttemperaturen i lägenheterna tyder på att varken undertemperaturer eller 
övertemperaturer är några stora problem i dessa hus. Innetemperaturen blir relativt hög 
under varma sommardagar, men inte högre än i andra hus. På vintern har några lägenheter 
låga temperaturer, vilket vid behov kan studeras närmare. Eftersom de flesta lägenheter har 
acceptabel innetemperatur, kan det spekuleras i om det handlar om hyresgäster som vill ha 
det något svalare, eller om det är lägenheter med lägre interntillskott än andra. 
Värmesystemet ska dock kunna leverera värme för att ge 21 °C för den som önskar det. 
Det finns dock en begränsning i hur varm luft som kan tillföras, varför riktigt låga 
interntillskott troligen kan leda till för låg innetemperatur. Detta har inte kunnat studeras 
närmare i denna studie, men är en faktor att beakta när det gäller passivhus. 

En svaghet i studien är naturligtvis att endast lufttemperaturen undersökts, samt att 
temperaturen endast mätts i en punkt i lägenheterna. Det går därför inte att säga med 
säkerhet att slutsatserna gäller det upplevda termiska inneklimatet eller att de gäller i alla 
rum. Som nämnts tidigare kan t.ex. vissa utsatta rum ha haft högre innetemperaturer än de 
som uppmätts här. Temperaturgivare kan också vara utsatta för påverkan från aktiviteter 
och värmestrålning från olika källor, vilket påverkar noggrannheten i mätningarna. Sådana 
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aspekter har inte kunnat kontrolleras i denna studie, där lufttemperaturmätningarna främst 
har betraktats som en indikation på det verkliga inomhusklimatet. 

Att passivhus är känsliga för variationer i interntillskott beror till stor del på att 
interntillskotten står för en större del av värmetillförseln när värmebehovet minimerats. 
Även om tidskonstanten är hög, så att känsligheten för variationer i utetemperaturen är 
lägre, tycks nettoeffekten av detta bli att innetemperaturen svänger mer än i andra hus. 
Resultatet i denna studie tyder dock på att det inte handlar om orimligt stora svängningar, 
och de är också som minst på vintern när innetemperaturen regleras aktivt. Utifrån 
diskussionen om uppvärmningsbehovets svängningar ovan kan dock detta vara en aspekt 
att beakta vid projektering av passivhus, särskilt om man vill begränsa effektuttaget. 

Även om övertemperaturer inte tycks utgöra något stort problem, är det intressant att 
undersöka om passivhus har möjlighet att prestera ännu bättre. Den tillämpning av nattkyla 
som diskuterats här skulle kunna vara en intressant möjlighet för att hålla ned 
innetemperaturen i passivhus, även om frågan behöver studeras närmare. Klart är dock att 
många av husens egenskaper talar för en sådan möjlighet. Det skulle troligen handla om 
relativt få, varma sommardagar, men kunde vara ett sätt att ge passivhus ytterligare en 
fördel – särskilt som frågetecken kring innetemperaturen sommartid förekommit. 
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Bilaga A: Givare och mätvärden 

Givare/mätstorhet Enhet Upplösning Antal per hus Totalt antal 

Vatten     
Kallvattenvolym m³ 15 minuter 1 4 
Kallvattenvolym, mätarställning m³ 1 timme 1 4 
Varmvattenvolym m³ 15 minuter 1 4 
Varmvattenvolym, mätarställning m³ 1 dygn 1 4 
Varmvattentemperatur °C 15 minuter 1 4 
VVC-temperatur, retur °C 15 minuter 1 4 

     Fjärrvärme     Effekt kW 15 minuter 1 4 
Energi kWh 15 minuter 1 4 
Energi, mätarställning MWh 1 timme 1 4 
Flöde m³/h 15 minuter 1 4 
Volym m³ 15 minuter 1 4 
Volym, mätarställning m³ 1 timme 1 4 
Framledningstemperatur °C 15 minuter 1 4 
Returtemperatur °C 15 minuter 1 4 
Styrventil värme, utsignal % 15 minuter 1 4 
Styrventil varmvatten, utsignal % 15 minuter 1 4 

     Värme sekundär     Tilloppstemperatur °C 15 minuter 1 4 
Tilloppstemperatur, börvärde °C 15 minuter 1 4 
Returtemperatur °C 15 minuter 1 4 
Tilloppstemperatur golvvärme °C 15 minuter 1 4 
Tilloppstemperatur golvvärme, börvärde °C 15 minuter 1 4 
Returtemperatur golvvärme °C 15 minuter 1 4 
Styrventil värmebatteri % 15 minuter 27 108 
Styrventil förråd m.m. % 15 minuter 2 8 
Styrventil golvvärme, utsignal % 15 minuter 1 4 
Tryck, expansionskärl kPa 15 minuter 1 4 

     Ventilation     Tilluftstemperatur °C 15 minuter 2 8 
Tilluftstemperatur, börvärde °C 15 minuter 2 8 
Tilluftstemperatur före aggregat °C 15 minuter 2 8 
Tilluftstemperatur efter VVX °C 15 minuter 2 8 
Tilluftstemperatur lägenhet °C 15 minuter 4 16 
Frånluftstemperatur °C 15 minuter 2 8 
Frånluftstemperatur plan 1 °C 15 minuter 2 8 
Frånluftstemperatur trapphus °C 15 minuter 1 4 
Avluftstemperatur °C 15 minuter 2 8 
Tilluftstryck Pa 15 minuter 2 8 
Frånluftstryck Pa 15 minuter 2 8 
Verkningsgrad värmeväxlare % 15 minuter 2 8 
Värmeväxlare utsignal % 15 minuter 2 8 
Frånluftsfläkt % 15 minuter 2 8 
Tilluftsfläkt % 15 minuter 2 8 
Spjäll uteluft/solfångare % 15 minuter 2 8 

Fortsättning på nästa sida 
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Givare/mätstorhet Enhet Upplösning Antal per hus Totalt antal 

Lufttemperatur     
Innetemperatur °C 15 minuter 27 108 
Utetemperatur °C 15 minuter 1 4 
     
Fastighetsel     
Effekt kW 15 minuter 1 4 
Mätarställning kWh 1 dygn 1 4 
Hög tariff kWh 15 minuter 1 4 
Låg tariff kWh 15 minuter 1 4 
Total kWh 1 dygn 1 4 

     Solvärme     Effekt kW 1 timme 1 4 
Effekt medel maxvärde/timme kW 1 timme 1 4 
Energi kWh 1 timme 1 4 
Lufthastighet m/s 1 timme 1 4 
Temperatur °C 1 timme 1 4 

 


