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Abstract 

The climate change the earth today has to face is no longer a global problem when every 
individual has a responsibility to act. The residents in Sweden have no understanding how 
their energy consumption affects the environment, nor what measures can be taken to 
improve comfort and reduced energy consumption.   

The use of the energy in new Buildings is considerably lower than in the older ones as 
conditions have improved and the requirements have been more stringent. As most of the 
buildings in the future have already been constructed it´s important to take every 
opportunity for energy efficiency and rebuilding of available buildings will become a 
significant act. Reconstruction of a building contributes generally to both a reduced 
individual and a reduced total energy use, while new constructions only keep a low 
individual energy use but a increase the total. For this reason we present the opportunities 
for reconstruction, mainly as a passive house. 
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Förord 

Arbetet som presenteras i denna rapport är ett resultat från vad vi har fördjupat oss i under 
vår sista termin på Högskolan i Halmstad, det vill säga vårt slutgiltiga examensarbete. Iden 
som projektet bygger på är vår egen men under tidens gång har diverse personer hjälpt och 
väglett oss för att nå erfordrat resultat.  Vi vill därför tacka inblandade parter, Jim Fredin 
(IVT) och Viktor Olsson (student HH), för stöd kring områden vi saknat kompetens kring samt 
för ert engagemang, vilket har bidragit till att vi kunnat slutföra projektet. Ytterligare ett 
stort tack till vår handledare Gudrun Rundberg för ett gott sammarbete under tidens gång. 

 

TACK!  
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Sammanfattning   
 
Klimatförändringarna jorden idag står inför är inte längre enbart ett världsomfattande 
problem utan varje enskild individ har ett ansvar. Hushållen i Sverige har ingen större 
förståelse för hur deras energihushållning påverkar miljön eller vilka åtgärder som kan vidtas 
för att förbättra komforten och minska energianvändningen. 

Energianvändningen i nya bostäder är betydligt lägre än i äldre av den anledningen att 
förutsättningarna har förbättrats och kraven skärpts. Detta har bidragit till energieffektivare 
produkter och byggkoncept. Då majoriteten av de byggnader som kommer att finnas i 
framtiden redan är byggda är det viktigt att utnyttja varje möjlighet till energieffektivisering 
och ombyggnad av befintliga byggnader som kommer att ha en stor betydelse. Ombyggnad 
av befintliga byggnader innebär i regel minskad energianvändning för den enskilda 
byggnaden men även en minskning för det totala byggnadsbeståndets energianvändning, 
medan nybyggnation enbart bidrar till en byggnad med låg enskild energianvändning. Av 
denna anledning presenteras i vårt projekt enbart möjligheterna för ombyggnad, främst till 
passivhus. 

Projektet som redovisas i rapporten innefattar presentationer och energiberäkningar av två 
befintliga byggnader byggda vid olika tidsperioder samt ett förslag för omprojektering till 
Passivhusstandard. Det har visat sig att det inte alltid är aktuellt med ombyggnad utan detta 
kan anses lönsamt endast då renovering är ett behov och föreskrivna krav ej uppfylls. 
Projekteringen för ombyggnad innehåller beräkningar av energi och fukt samt föreskrifter 
och krav för att påvisa att en renovering är möjlig.  

”Det är viktigt att projektera en byggnad där alla kan trivas och som gynnar miljön”  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Byggnadssektorn i Europa står idag för 40 % av den totala energianvändningen och i 
samband med att sektorn expanderar anser EU att kraven på energieffektivisering måste 
skärpas. Europaparlamentet och Europeiska Unionens råd tog i december 2002 fram ett 
direktiv om byggnaders energiprestanda [2002/91/EG]. Detta direktiv syftar till att 
effektivisera energianvändningen i bebyggelser och därmed bidra till minskade utsläpp av 
klimatpåverkande växthusgaser.1

I Sverige har den totala energianvändningen per areaenhet minskat med mer än 20 % sedan 
år 1990 för bostäder och lokaler, men nya mål för förbättring har satts upp.

 

2 Sveriges riksdag 
har beslutat att Sverige ska minska sin energianvändning med ytterligare 20 % till år 2020 
och med 50 % till år 2050 i förhållande till användningen 1995. Genom utvecklade och mer 
effektiva uppvärmningssystem samt tätare hus har man åstadkommit dagens minskade 
energianvändning, dock krävs ytterligare åtgärder inom hela byggnadssektorn för att nå 
målet 2050.3

För att uppnå EU:s direktiv har regeringen tagit fram åtgärder som att år 2006 införa 
obligatoriska energideklarationer för byggnader samt år 2009 införa krav på upprättad 
energideklaration vid bostadsförsäljning. Dessa åtgärder vidtogs främst för att ge 
bostadsägare verktyg och förståelse för att själva kunna påverka sin energiförbrukning. 
Åtgärder har även gjorts genom förändringar i det svenska byggregelverket samt genom ett 
informationsarbete via energirådgivare och energikontor.

 Det gäller såväl nybyggnation och ombyggnad som den dagliga driften. 

4 En framtida utmaning som EU 
förespråkar är att år 2020 införa en standard för så kallad ”nära noll energibyggnader”, det 
vill säga en standard som förespråkar att alla byggnader ska nå en energiförbrukning på nära 
noll, vilket kommer kräva egen energiproduktion inom fastigheten. Denna standard kommer 
att gälla för såväl uppförandet av nya byggnader samt befintliga byggnader vilka genomgår 
omfattande renoveringar.5

Enligt SCB finns idag cirka 1.8 miljoner permanent bebodda småhus i Sverige. Ett småhus ägs 
idag i cirka 20 år innan det säljs och försäljning kommer att vara det främsta skälet till att 
småhus deklareras och därmed energieffektiviseras.

 

6

                                                           
1 EU-direktiv 2010/21/EU 

 Det kommer dock ta lång tid innan 
majoriteten av småhus energieffektiviserats. Kommer då Sveriges uppsatta mål uppnås om 
man enbart tar till åtgärder vid försäljning? Idag finns inget statligt ekonomiskt stöd för 
åtgärder som bidrar till energieffektivisering av befintliga bostäder, trots att de flesta 
bostäder som kommer att finnas år 2050 redan är byggda. Ett ekonomiskt stöd skulle vara en 

2 Dagens Industri, ”Alla kurvor pekar åt rätt håll!”, 2012 
3 Energianvändning m.m. i byggnader (2020/2050), 2011 
4 EU-direktiv 2010/21/EU 
5 Dagens Industri, ”Alla kurvor pekar åt rätt håll!”, 2012-01-20 
6 Energistatistik för småhus, 2009 
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bidragande faktor för att även nya byggnader, liksom befintliga byggnader som genomgår 
större renoveringar kan uppnå en förbättrad energiprestanda. 

Dagens krav som BBR 19 ställer vad det gäller byggnaders specifika energianvändning för 
eluppvärmda bostäder är i klimatzon 3 (Sveriges södra del) 55 kWh per m2 och år. Detta 
värde gäller efter ändrad kravnivå den 1 januari 2012, vilken tidigare var 110 kWh per m² och 
år. Att bygga hus med låg energianvändning är idag en självklarhet vid nybyggnation, men 
även renovering av befintliga byggnader kan bidra till att minska Sveriges energianvändning 
och på så sätt kan kraven som ställs uppnås bland en större del av de redan befintliga 
byggnaderna.  

 

1.2 Problemställning 
Idag ställs tydliga krav av BBR, Boverkets Byggregler, på Sveriges bostäder gällande 
energianvändning. Hur stor del av dagens befintliga bostäder som uppfyller dessa krav är 
oklart. Vi kommer därför att undersöka hur några befintliga villor och konstruktionsdelar 
förhåller sig till de gällande kraven. Går det att minska energianvändningen i villorna för att 
kunna uppfylla kraven så att de kan klassificeras som passivhus och hur ser i så fall den 
optimala lösningen för förbättring ut? 

 

1.3 Syfte 
Syftet är att se hur villor från skilda decennier förhåller sig till dagens ställda energikrav och 
därefter redovisa och analysera skillnaderna. Vi vill även finna möjligheter till att förbättra 
utvalda villors energiprestanda. Detta genom att se på vilka åtgärder som kan vidtas för 
respektive byggnad samt om det anses rimligt att åtgärda byggnaderna för att uppnå 
klassificering för passivhus. 

 

1.4 Mål 
Målet med arbetet är delvis att få en uppfattning om vilka förbättringar som har vidtagits i 
branschen med åren och hur det påverkar energianvändningen i bostäderna. Ett annat mål 
är att även se hur dagens ställda krav kring energiförbrukning ställer sig till verkligheten när 
det gäller både nybyggda och gamla befintliga villor, det vill säga skapa en uppfattning om 
kraven är rimliga att uppnå. Finns möjlighet för villorna att senare utvecklas för att nå kraven 
för passivhus, och därmed uppnå en energibesparing. 
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1.5 Metod 
För att kunna analysera olika byggnader från olika decennier har vi valt ut två en-plans villor 
belägna samma område. Byggnaderna är uppförda på 1980-talet respektive 2010-talet. 
Ritningar och handlingar relaterade till byggnaderna och dess energianvändning togs fram 
och granskades i ett tidigt skede. Dessa handlingar har legat till grund för utförda 
erforderliga energiberäkningar, beräkningar vilka vi utför med erfarenhet från tidigare 
kurser, kurslitteratur samt stöd från experter inom det aktuella området. Datorprogram som 
VIP-Energy 2.0.3 och Isover Energi 3 är program vi haft tillgång till och därför kunnat utnyttja 
vid beräkningar av villornas energiförbrukning. Resultatet från beräkningarna har granskats 
och analyserats för att se hur verkligheten förhåller sig till dagens krav, det vill säga om 
villorna uppfyller dessa.  

Krav för klassificering samt uppbyggnad av passivhus har tagits fram och studerats för att 
öka förståelsen och lättare se möjligheter till åtgärder av befintliga villor. Informationen har 
främst hämtats från litteratur i form av böcker, artiklar och internet men även personer med 
anknytning till områdena energieffektivisering och utformning av passivhus har konsulterats. 
Genom granskning av byggnaderna har vi undersökt vilka åtgärder som krävs och är 
potentiella för att villorna ska kunna uppnå målet att klassificeras som passivhus. 

1.6 Avgränsningar 
I projektet har vi inte tagit någon ekonomisk hänsyn utan endast studerat rimliga 
byggnadstekniska åtgärder som avser energi. Vi har även geografiskt begränsat oss till 
Sveriges vad avser gällande lagar och regler, och till klimatvärden angivna för södra Halland, 
mer specifikt Laholm. Villorna vi undersökt är enplansvillor med trästomme. Standardvärden 
har valts med utgångspunkt från detta. Vi har endast undersökt om passivhusstandard kan 
uppnås.  
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1.7  Terminologi 
 

Aom  Sammanlagd area för omslutande byggnadsdelars ytor mot 
uppvärmd inneluft [m2].  

Af  Sammanlagd area för fönster, dörrar, portar och dylikt, beräknad 
med karmyttermått, [m2]. 

Atemp Area av samtliga våningsplan för temperaturreglerande 
utrymmen, avsedda att värmas till mer än 10°C, som begränsas av 
klimatskalets insida.  
(Area som upptas av innerväggar, öppningar för trappa, schakt 
och dylikt inräknas. Area för garage inom byggnaden inräknas 
inte.) 

BBR Boverkets Byggregler 

BFS Boverkets författningssamling 

Klimatskal De integrerade delar av en byggnad som skiljer dess insida från 
utomhusmiljön.  

Byggnadens  Den energi som vid normalt brukande under ett normalår 
Energianvändning  behöver levereras till en byggnad för uppvärmning, komfortkyla, 
  tappvarmvatten samt drift av byggnadens installationer och övrig 
  fastighetsel. 

Byggnadens  Samma som byggnadens energianvändning men som beräknas 
Energibehov  fram genom uppskattade värden. 

 

Byggnadens  Energiprestanda är ett mått på hur mycket energi som byggnaden 
Energiprestanda använder för uppvärmning, varmvatten, fastighetsenergi och 
  komfortkyla per m² och år. Värdet är normalårskorrigerat.  

 

Specifik  Byggnadens energianvändning fördelat på Atemp uttryckt i kWh/m2 
Energianvändning      och år. Hushållsenergi inräknas ej.  
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Hushållsel  Den el, eller annan energi, som används för hushållsändamål. 
Exempel elanvändning för spis, kyl, frys, disk, tvätt och andra 
hushållsmaskiner samt belysning, datorer, TV och annan 
hemelektronik. 

 Ehushållsel = (530 + Atemp × 12 + B × 690) × 1,25   7

    B = antal boende 

           [kWh/år] 

 

Fastighetsel Den el, eller annan energi, som används för att driva de centrala 
systemen i byggnaden som krävs för att byggnaden ska kunna 
användas på avsett sätt. Som exempel kan nämnas fläktar, 
cirkulationspumpar. 

Efastighetenergi  = drifttid × PPump1 + drifttid × PPump2 + drifttid × 
PFrånl.Fläkt 8

Komfortkyla Den kyla som används för att sänka byggnadens innetemperatur 
för människors komfort. 

 

Byggnadens  Teknisk utrustning för en byggnads uppvärmning, kylning,  
Installationssystem ventilation, varmvatten, belysning eller för en kombination av 
  dessa ändamål. 

Normalårskorrigering Korrigering av byggnadens uppmätta klimatberoende 
energianvändning utifrån skillnaden mellan klimatet på orten 
under ett normalår och det verkliga klimatet under den period då 
byggnadens energianvändning kontrolleras.  

Transmissionsförluster Värmeförluster på grund av värmeledning genom material i 
byggnadens klimatskal 

Konvektion Fukttransport med lufttrycksskillnader som drivkraft 

Diffusion Fukttransport med ånghaltskillnader som drivkraft 

Kondensation När gas övergår till vätska. Uppstår vi avkylning, det vill säga när 
varmluft möter kall yta. 

Um Genomsnittlig värmegenomgångskoefficient för byggnadsdelar 
och köldbryggor [W/m2, °C]. Anger lägsta godtagbara 
värmeisolering. 

                                                           
7 BFS 2007:4 
8 IVT, Jim Fredin 
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λ-värde Ett materials värmeledningsförmåga eller värmekonduktivitet, 
[W/m, °C] 

δ-värde Ett materials ånggenomsläpplighet [m²/s] 

Förnybara  Icke fossila energikällor. Sådana energikällor som direkt eller 
Energikällor  indirekt baseras på solenergi och därigenom fortlöpande förnyas i 
  samma takt som de används. 

Värmepump En anordning som överför värme från den naturliga omgivningen 
som luft, vatten eller jord och levererar värmen till byggnaden 
genom att vända det naturliga värmeflödet så att det flyter från 
en lägre till en högre temperatur. 

Årsvärmefaktor Anger förhållandet mellan värmepumpens avgivna energi och 
tillförd elenergi till värmepumpen under ett år. Ju högre faktorn 
är desto effektivare är utrustningen. 
 

Drifttid Den tid på värmesystemet är igång och anges i timmar per år 
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2. Fördjupad bakgrunds beskrivning 

2.1 Miljösituation 
Jordens klimat har sedan dess skapelse förändrats konstant, men är de plötsliga 
klimatförändringarna som nu råder en naturlig process?  

Att jordens klimat förändras drastiskt råder ingen tvekan om. Isarna smälter, vattennivåerna 
i oceanerna stiger och den globala uppvärmningen gör att ekosystemet släpper ifrån sig 
stora mängder koldioxid. Utsläppen av växthusgaser är den drivande faktorn för den globala 
uppvärmningen och kan idag uppskattas till 40 miljarder ton per år, ett värde som stigit 
märkbart de senaste decennierna. Denna stigning beror främst på koldioxidutsläppen som 
sker i samband med förbränning av fossila bränslen – kol, olja och naturgas. Utmaningen för 
att minska dessa utsläpp ligger till stor del inom energisektorn, där mänskligheten måste 
bryta sitt beroende av fossila bränslen och öka användningen av förnybar energi.9

 
2.1.1 Förnybar energi 

 

En betydande följd av oljekriserna på 1970-talet var medvetenheten om att oljan är en 
begränsad resurs, och att man därför bör ersätta den med förnybara energiformer. 10 
Förnybar energi är energi som baseras på solenergi och därmed ständigt förnyas i samma 
takt som den används. Sveriges användning av förnybar energi är högst inom EU då över 40 
% av all energi som används i Sverige kommer från förnybara energikällor.  Man har även 
goda förutsättningar för att öka denna användning främst inom vattenkraft, vindkraft, 
solenergi och bioenergi. År 2009 infördes därför ett EU-direktiv där bindande krav ställs på 
att Sveriges andel förnybar energi år 2020 ska utgöra minst 50 procent av den totala 
användningen.11

Från solen mottar vi årligen cirka tio tusen gånger mer energi än vad vi människor totalt 
förbrukar. Med solfångare och solceller kan man samla upp en del av strålningen och 
använda den för värme, varmvatten samt till elektricitet i våra bostäder. Solfångarens 
absorberande yta upptar energin i solinstrålningen och omvandlar denna till energi. Värmen 
leds sen vidare till det cirkulerande mediet i solfångaren, som i sin tur transporterar och 
överför den direkt eller via en värmeväxlare till värmesystemet. I solceller omvandlas istället 
fotonerna, solstrålningens energibärare, direkt till elektricitet. 

  

En stor del av solens strålningsenergi binds i vattnets kretslopp. Vatten förångas då det 
värms upp, denna ånga stiger då uppåt och kondenserar i molnen. Därmed bildas regn som 
blir till bäckar, åar och älvar vilka i sin tur kan utnyttjas för vattenkraft. Vattnet som 
strömmar från en högre nivå till en lägre passerar i ett vattenkraftverk en turbin som då sätts 

                                                           
9 Passivhus, 2012 
10 Förnybar energi, 2009 
11 Regeringen, Förnybarenergi, 2012 
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i rotation. Turbinen driver en generator som omvandlar rörelseenergin till elenergi, denna 
förs in i elnätet via en transformator.  

Solens strålningsenergi utnyttjas även till stor del för att värma upp luften intill jordytan, den 
uppvärmda luften stiger och lågtryck och vindar uppstår. Vindar och vågor som vindarna 
orsakar kan användas i vindkraftverk och vågkraftverk. Ett vindkraftverk fångar upp 
rörelseenergi ur vindarna, och omvandlar den till elektricitet. Dess effekt speglas i skillnaden 
i vindens rörelseenergi före och efter verket och ett kraftverk med bra verkningsgrad kan 
utvinna maximalt 50 procent av vindens energi. Vågkraftverken brukar beskrivas efter sättet 
de dämpar vågorna, hur kraften omvandlas samt var de placeras då det finns många olika 
koncept för hur man omvandlar vågornas rörelser till energi. Man skiljer på svängande 
vattenpelare, översköljningsanläggning, lyftande flytkroppar, böjande rörelsefångare och 
vridande rörelsefångare. 

Fotosyntesen, det vill säga växternas energisamling, binder även den en liten del av 
solinstrålningen och omvandlar den till energi genom kemisk, biologisk och mekanisk 
omvandling. Fotosyntesen är grunden till bioenergi som är energi alstrad från biomassa, det 
vill säga från biologiskt material. Bioenergi kan delas in i trädbränslen, returlutar från 
massaindustrin, biobränslen från avfall, torvbränsle och åkerbränsle från jordbruket. 
Bioenergi används i Sverige främst för uppvärmning och elproduktion och är idag Sveriges 
största förnybara energikälla.12

 

 

 

                                                           
12 Förnybar energi, 2009 
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2.1.2 Miljömål 
Sverige har satt upp ett övergripande mål som lyder ”att till nästa generation lämna över ett 
samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och 
hälsoproblem utanför landets gränser” – [Generationsmålet]. Detta mål är ett inriktningsmål 
för miljöpolitiken och ska vara vägledande för miljöarbetet på alla nivåer i samhället för att 
kunna nå den önskade miljökvaliteten Sverige eftersträvar. Miljökvalitetsmålen i sin tur 
beskriver det tillstånd som miljöarbetet ska leda till. Inom en generation ska målen vara 
uppnådda, det vill säga till 2020.13

 
De 16 miljökvalitetsmålen fastställdes slutligen 2005 av Riksdagen och därefter har beslut 
om 73 delmål fattats.   

 

De 16 miljökvalitetsmålen är: 

1. Begränsad klimatpåverkan 
2. Frisk luft 
3. Bara naturlig försurning 
4. Giftfri miljö 
5. Skyddande ozonskikt 
6. Säker strålmiljö 
7. Ingen övergödning 
8. Levande sjöar och vattendrag 
9. Grundvatten av god kvalité 
10. Hav i balans samt levande kust och skärgård 
11. Myllrande våtmarker 
12. Levande skogar 
13. Ett rikt odlingslandskap 
14. Storslagen fjällmiljö 
15. God bebyggd miljö 
16. Ett rikt växt- och djurliv 

 

11 av de 16 miljökvalitetsmålen bedömer Regeringen att det fortfarande finns 
förutsättningar att nå med ytterligare åtgärder men däremot är det svårare att nå de 
resterande fyra målen.  Det 15:e miljökvalitetsmålet ”God bebyggd miljö” är ett av de fyra 
målen som är svårast att nå till 2020, även om ytterligare åtgärder sätts in. Orsaken är 
oundvikliga förändringar som tar tid samt beroendet av internationella insatser.14

 

 

                                                           
13 Miljömål, 2011 
14 Regeringen, miljökvalitetsmålen, 2011 
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Det 15:e miljökvalitetsmålet är Boverket ansvarig myndighet för och definitonen för målet 
innerhåller bland annat att ” Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett 
miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra 
resurser främjas”-[ God bebyggd miljö]. Miljömålet är sedan i sig uppdelat i 6 delmål som 
med tiden ska ersättas av etappmål och fungera som hjälpande steg på vägen att nå 
miljömålet och slutligen generationsmålet.  

Det 5:e delmålet handlar om energianvändningen m.m. i byggnader (2020/2050) och 
uttrycker: 

”Den totala energianvändningen per uppvärmd areaenhet i bostäder och lokaler minskar. 
Minskningen bör vara 20 procent till år 2020 och 50 procent till år 2050 i förhållande till 
användningen 1995. Till år 2020 ska beroendet av fossila bränslen för energianvändningen i 
bebyggelsesektorn vara brutet, samtidigt som andelen förnybar energi ökar kontinuerligt.” 

 
Boverket har genom förändringar under tiden lagt fram ett nytt sätt att följa upp 
miljökvalitetsmålet genom så kallade nya preciseringar. Förslaget innehåller nio punkter som 
ska främja till god och hälsosam livsmiljö och medverka till god regional och global miljö men 
också att utformningen av byggnader och anläggningar ska miljöanpassas för en långsiktig 
god hushållning av mark, vatten och andra resurser.  Punkten nio behandlar specifikt 
”Hushållning med energi och naturresurser samt förebyggande av avfall”– [Precisering God 
bebyggd miljö] och innehåller förtydligande av 5:e delmålet samt att miljöbelastningen från 
energianvändningen i bostäder och lokaler förblir minimal. 
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2.2 Energianvändning i byggnader 
Byggsektorn idag står för cirka 40 % utav den totala energianvändningen varför det finns en 
betydande anledning till att se över befintliga byggnader samt att vid nybyggnation ta 
hänsyn till energieffektivisering. Energieffektivisering av byggandet och dess planering vore 
en betydande insats för landets 
energianvändning och klimat- 
och miljöpåverkan. Alla som har 
möjlighet att påverka har ett 
ansvar, ett ansvar för dagens 
och kommande generationer.15

Hushållning med energi och 
energieffektivisering är 
nyckelord för att klara den 
globala energiförsörjningen på 
ett klimatvänligt sätt.

 

16

 

 

2.2.1 Hushållning med energi (Energianvändning) 
BBR definierar byggnadens energianvändning som: 

”Den energi som vid normalt brukande under ett normalår behöver levereras till en 
byggnad(oftast benämnd köpt energi) för uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten samt 
drift av byggnadens installationer (pumpar, fläktar) och övrig fastighetsel.” 17

En byggnads uppgift är att säkerställa en säker, hälsosam och behaglig miljö för människor 
att arbeta och leva i. Byggnadens klimatskärm har en långsiktig betydelse för byggnadens 
energianvändning, där särskild vikt måste läggas vid aspekterna isolering, täthet och 
köldbryggor då de är svåra och kostsamma att åtgärda i efterhand. För att sen få en så 
effektiv energianvändning som möjligt ska byggnaden betraktas ur ett helhetsperspektiv där 
arkitektur, byggnadsteknik och installationssystem måste samverka.  

 

Ur ett livscykelperspektiv används 15 procent av energin för att bygga huset, 85 procent för 
driften under dess brukstid och mindre än 1 procent för rivning av huset. Brukarens 
beteende har därför stor inverkan på energianvändningen i byggnaden. Medvetenhet om 
den egna energianvändningen är viktig för att påverka men mer än så krävs för att ändra 
brukarens beteende och initiativtagande.18

                                                           
15 Passivhus, 2010 

  

16 Bygga Bo Dialogen, 2007 
17 BBR avsnitt 9, 2008 
18 Energianvändning i bebyggelsen, 2002 

Figur 1: Värmeförluster i småhus 
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2.2.2 Energieffektivisering 
 
Intresset för energieffektivisering av byggnader inleddes i Sverige efter oljekriserna på 1970-
talet, men trots att det idag finns teknik som möjliggör en minskad energianvändning bygger 
man idag oftast hus enligt vanliga principer och med traditionella värmekällor och system.19

Åtgärder behövs för att öka antalet byggnader som uppfyller nuvarande krav avseende 
energiprestanda samt är mer energieffektiva för att på så sätt sänka både 
energianvändningen och koldioxidutsläppen.

 

20 För att utnyttja varje möjlighet till 
energieffektivisering ska man välja den mest energieffektiva byggnadskomponent vid 
renovering och den mest energieffektiva installationsutrustningen vid underhåll.21 Detta i 
kombination med de ställda miljömål i God bebyggd miljö med delmål om 
energieffektivisering av bebyggelse som delvis finns inarbetade i de nya byggreglerna 
kommer bidra med en ökad energieffektivisering. Detta trots att de flesta bostäder som 
kommer att finnas om 50 år redan är byggda och att det idag inte finns något statligt stöd för 
åtgärder som energieffektiviserar befintliga bostäder.22

  

  

                                                           
19 Forum för energieffektiva byggnader, 2009 
20 EU-direktiv, 2010/31/EU 
21 Energianvändning i bebyggelsen, 2002 
22 Dagens Industri, ”Samarbete krävs för att klara energimålen”, 2012 
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Figur 2: Husets totala energiflöden 

Figur 3: Husets tillförda samt bortförda energifaktorer 

2.2.3 Energibalans 
Genom att ställa upp en energibalans 
kan eventuella brister i byggandens 
klimatskal eller installationer upptäckas 
och åtgärdas för att skapa en 
energieffektiv byggnad. Energibalansen 
utgör som det låter en balans mellan 
husets energiflöden, det vill säga den 
energi som tillförs respektive 
transporteras bort från byggnaden.  
Balansen ger en övergripande bild av 
husets energiflöden och en uppskattad 
energiförbrukning för byggnaden. 
 
För att bestämma vilka energiflöden som ska ingå i 
balansen och dess storlek måste man sätta upp en gräns det vill säga en systemgräns. Denna 
gräns placeras oftast utanför byggnadens klimatskal och det är bara de energiflöden som 
passerar denna gräns som ska tas med i energibalansen. Gränsen reglerar på så sätt alltså 
både storlek och innehåll på energibalansen. 

 
Energibalansen som ligger till grund 
för erfoderliga energiberäkningar är 
som tidigare nämnts uppdelad i 
tillförd respektive bortförd energi  och 
dessa är lika stora. Den tillförda 
energin innehåller faktorer som 
personvärme, solinstrålning , värme 
från byggnadens värmesystem och 
värmealstring från belysning och 
hushållsmaskiner. Bortförd energi 
behandlar faktorer som bidrar till att 
värme försvinner ut ur byggnaden, 
detta kan ske genom avlopp, 
ventilation, läckage och transmission 
genom klimatskalet. 
 

 
 

Vid beräkning av en byggnads energiprestanda måste en energibalans för hela byggnaden 
beräknas då alla delarna i balansen påverkar varandra mer eller mindre. Det går inte heller 
att beräkna byggnadens energibalans exakt då det är omöjligt att få fram alla påverkande 
faktorer.  Avvikelser förekommer även när byggnadens värden ska anpassas till valt 
energiprograms indata- och programstruktur, därför kommer alltid beräkningsresultatet 
skilja sig från verkligheten.23

                                                           
23 Energi & Miljö, ”Energiberäkningar, roulette eller vetenskap? Del 1”, 2010  

 

Bild: Skapad utifrån Bengt Bergstens artikel 
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2.2.4 Energikrav 
Energikraven för dagens byggnader finns i BBR som står för Boverkets byggregler och 
innehåller föreskrifter och allmänna råd till plan- och bygglagen (PBL), plan- och 
byggförordningen (PBF), lagen om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk (BVL) samt 
förordningen om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk (BVF).  
 
Den 1 januari 2012 trädde den nya BBR 19 i kraft och liksom tidigare berör BBR för 
uppförandet av nya byggnader samt tillbyggnader, en tillkommande förändring är att BBR 
den 1 januari 2013 även kommer reglera ändringar av byggnader.  
 
Nedan kommer för just detta projekt berörda delar av BBRs föreskrifter och allmänna råd 
från kapitel 6 och kapitel 9 presenters.  Kapitel 6 behandlar Hygien, hälsa och miljö och 
innehåller föreskrifter och allmänna råd till 3 kap. 9 §, 14§ och 20§ i PBF samt 8 Kap. 7 § i 
PBL. Kapitel 9 behandlar Energihushållning och innehåller föreskrifter och allmänna råd till 3 
Kap. 14 § och 15 § första stycket i PBF samt 8 Kap. 7§ i PBL. 
   
 
 
NYBYGGNATIONER 
 
Kap 6: 
 
Allmänt: 
 
FÖRESKRIFTS KRAV 
”Byggnader och deras installationer ska utformas så att luft- och vattenkvalitet samt ljus-, 
fukt-, temperatur-, och hygienförhållanden blir tillfredsställande under byggnadens livslängd 
och därmed olägenheter för människors hälsa kan undvikas” – [BBR 19, 6:1 Kap] 
 
Ventilation: 
 
FÖRESKRIFTS KRAV 
”Där ventilationen kan styras separat för varje bostad, får ventilationssystemet utformas 
med närvaro- och behovsstyrning av ventilationen. Dock får uteluftsflödet inte bli lägre än 
0,10 l/s per m² golvarea då ingen vistas i bostaden och 0,35 l/s per m² golvarea då någon 
vistas där” – [BBR 19, 6:251 Kap]. 
 

RÅD: Kraven avseende ventilationsflöde bör 
verifieras genom beräkning och mätning. 
 

Luftdistribution: 
 
FÖRESKRIFTS KRAV 
”Tilluft ska i första hand tillföras rum eller avskiljbara delar av rum för daglig samvaro samt 
sömn och vila” – [BBR 19, 6:2521 Kap] 
 
 



ENERGIEFFEKTIVISERING I VILLOR den 7 maj 2012 
 

Sida | 22  
 

Kap 9: 
 
Allmänt: 
  
FÖRESKRIFTS KRAV 
”Byggnader ska vara utformade så att energianvändningen begränsas genom låga 
värmeförluster, lågt kylbehov, effektiv värme- och kylanvändning och effektiv elanvändning” 
-[BBR 19, 9.1 kap]. 
 
 
BBR delar in Sverige i tre klimatzoner och beroende på var i landet bygganden är placerad 
måste olika krav uppfyllas för så väl bostäder med elvärme och bostäder med annat 
uppvärmningssätt. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klimatzon   

I Norrbottens, Västerbottens och 
Jämtlands län 

II Västernorrlands, Gävleborgs, 
Dalarnas och Värmlands län 

III 

Västra Götalands, Jönköpings, 
Kronobergs, Kalmar, Östergötlands, 
Södermanlands, Örebro, 
Västmanlands, Stockholms, 
Uppsala, Skåne, Hallands, Blekinge 
och Gotlands län Figur 4: De tre klimatzonerna  
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Bostäder med elvärme och med en area (Atemp) som överstiger 50 m² ska vara utformade så 
att följande högsta värden underskrids. 
 
FÖRESKRIFTS KRAV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Klimatskärmens lufttäthet: 
 
FÖRESKRIFTS KRAV 
”Byggnadens klimatskärm ska vara så tät att krav på byggnadens specifika energianvändning 
och installerad eleffekt för uppvärmning uppfylls” – [BBR 19, 9:21 Kap].  
 

RÅD: God lufttäthet i byggnadens klimatskal bidrar till minskade skador 
på grund av fuktkonvektion, detta gäller främst i byggnadens övre delar 
där invändigt övertryck är som störst och risk för fuktskador kan uppstå. 

 
 
Värme- och kylinstallationer: 
 
FÖRESKRIFTS KRAV 
”Installationer för värme och kyla i byggnader ska vara utformade så att de ger god 
verkningsgrad under normaldrift” – [BBR 19, 9:51 Kap] 
 

RÅD: Byggnadens installationer för värme, kyla och 
tappvattenberedning samt luftbehandlingsinstallationer bör isoleras och 
utformas så att energiförlusterna begränsas. 

 
 
 
 
 
 

 Tabell 1: BBR:s krav på bostäder med elvärme 
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Tekniska installationer: 
 
FÖRESKRIFTS KRAV 
”Byggtekniska installationer som kräver elenergi så som ventilation, fast installerad 
belysning, elvärmare, cirkulationspumpar och motorer ska utformas så att effektbehovet 
begränsas och energin används effektivt” – [BBR 19, 9:6 Kap] 
 
 
 
ÄNDRING AV BYGGNADER 
 
KAP 6: 
 
Allmänt: 
 
FÖRESKRIFTS KRAV 
”Byggnader och deras installationer ska utformas så att luft- och vattenkvalitet samt ljus-, 
fukt-, temperatur- och hygienförhållanden blir tillfredsställande så att olägenheter för 
människors hälsa undvikas” – [BBR 19, 6:91 Kap] 
 
 
Ventilation: 
 
FÖRESKRIFTS KRAV 
”Ett lägsta uteluftsflöde motsvarande 0,35 l/s per m² golvyta och kontinuerlig luftväxling i 
rum när de används ska eftersträvas” – [BBR 19, 6:9241 Kap 
 
 
Luftdistribution: 
 
FÖRESKRIFTS KRAV 
”Tilluft ska i första hand tillföras rum eller avskiljbara delar av rum för daglig samvaro samt 
sömn och vila” – [BBR 19, 6:2521 Kap] 
 
 
Termiskt klimat: 
 
FÖRESKRIFTS KRAV 
”Byggnader ska utformas så att tillfredställande termiskt klimat utifrån byggnadens 
förutsättningar och användning kan erhållas” – [BBR 19, 6:94 Kap] 
 
 
 
 
 
 
 



ENERGIEFFEKTIVISERING I VILLOR den 7 maj 2012 
 

Sida | 25  
 

KAP 9: 
 
FÖRESKRIFTS KRAV 
”Ändring av byggnader får inte medföra att energieffektiviteten försämras, om det inte finns 
synnerliga skäl. Dock får energieffektiviteten försämras om byggnaden efter ändring ändå 
uppfyller kraven i avsnitt 9:2 - 9:6” – [BBR 19, 9:91 Kap]. 
 
Om byggnaden efter förändring inte uppfyller de krav som ställs i kap 9:2 på specifik 
energianvändning (se tabell 1, BBR:s krav på bostäder med elvärme), måste den ändrade 
klimatskärmen i så fall uppfylla följande U-värden: 
 
FÖRESKRIFTS KRAV 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Övrigt: 
 
”Vid ändring av byggnaden ska tidigare presenterade krav på klimatskärmens täthet, värme- 
och kylinstallationer och tekniska installationer för nybyggnation uppnås.” 
 

Tabell 2: BBR:s klimatskärms U-värden för ändrade byggnader som ej uppnår kraven på specifik energianvändning 



ENERGIEFFEKTIVISERING I VILLOR den 7 maj 2012 
 

Sida | 26  
 

2.3 Passivhus 

2.3.1 Definition 
 

En byggnadsmetod med syfte att på ett kostnadseffektivt sätt uppnå en viss standard för byggnaden. 
Begreppet är internationellt. I Sverige är standarden anpassad efter våra förhållanden av  

FEBY – Forum för energieffektiva byggnader.24

Vid nybyggnation strävar byggsektorn efter att bygga energieffektiva byggnader, där 
passivhus är ett steg i rätt riktning. Definitionen baseras på dess extremt låga energibehov 
då byggnaden använder mindre än en fjärdedel av energin som krävs för standardhus.

 
 

25

 
 
På 1980-talet startades ett svensk-tyskt samarbete där tysk kompetens på installationssidan 
kombinerades med svenska byggnormer. Ett samarbete i vilket benämningen passivhus 
föddes, som en följd av idén att utnyttja den passiva värmen i byggnader för att få ett 
behagligt inomhusklimat. För att få klassificeras som passivhus krävs små värmeförluster, 
välisolerat klimatskal, en effektiv ventilation, noggrann tätning, en planerad 
väderstrecksorientering samt en genomtänkt planlösning för att på bästa sätt ta tillvara den 
värmeenergi som alstras i byggnaden.

 
Konceptet med passivhus går ut på att huset värms upp passivt genom att ta tillvara på 
spillvärme från mänsklig aktivitet, energisnåla hushållsmaskiner samt den infallande 
solinstrålningen. Ett växande intresse för att bygga energieffektivt grundar sig i den aktuella 
klimatsituationen, men att Sverige till skillnad från andra länder i Europa inte engagerar sig i 
lika stor omfattning kan förklaras med låga energipriser, ett regelstyrt byggande samt att de 
ekonomiska förutsättningarna för att bygga energieffektivt saknas. 

26

 

 Passivhusen bör även konstrueras med högt ställda 
krav på material, konstruktion och utförande för att uppnå en så låg energianvändning som 
möjligt. 

                                                           
24 Passivhus 2010 
25 Paroc, Passivhus, Definitionen av Passivhus 
26 Paroc, Passivhus  

Figur 5: Jämförelser av Energikostnad, Energiförbrukning och koldioxidutsläpp 
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Passivhus konstrueras för att minimera värmebehovet och begränsa effektbehovet till 
maximalt 10-12 W/m2 uppvärmd area, beroende på klimatzon27. Med så låga effektbehov 
finns inga skäl till att förse byggnaden med ett traditionellt uppvärmningssystem. Istället tar 
man tillvara på den värme som finns i inomhusluften i ett till- och frånluftssystem med en 
effektiv värmeåtervinning.  Det lilla värmetillskott som byggnaden behöver tillförs via ett 
separat värmebatteri i tilluften.  Med detta system kan man i ett välisolerat och tätt 
passivhus minska energianvändningen med 50-80 procent jämfört med ett standard hus.28

En tät byggnad med god ventilation krävs för att undvika fuktproblem. Fukt och fuktskador 
är något som noga ska beaktas vid all byggnation. Orsaken till fuktskador är ofta otäthet i 
klimatskalet vilket skapar fuktvandring samt fuktiga material som byggs in i konstruktionen 
utan att ha fått torka ut vilket leder till fuktspridning inifrån. Vid uppförandet av täta 
klimatskal måste man använda torra material och konstruera täta luftspärrar och väderskydd 
bör användas. För att byggnaden sen ska få andas krävs en god och väldimensionerad 
ventilation som samverkar med klimatskalets täthet. Tätheten ger en dragfri inomhusmiljö, 
en konstant temperatur och håller fukten på utsidan samtidigt som ventilationen försörjer 
byggnaden med ständigt frisk luft och ventilerar bort förekommande fukt och dålig lukt. 

  

29

 

 

  

                                                           
27 Passivhus, 2010 
28 Paroc, Energikloka konstruktioner 2007 
29 Paroc, Energikloka Konstruktioner, 2007 
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2.3.2 Bakgrund, Historik & Myter 
 
Passivhusidén utvecklades i Tyskland på 1990-talet och idén uppstod hos den svenske 
professorn Bo Adamson studerande vid ”Lundsuniversitet” och den tyske professorn 
Wolfgang Feist studerande på ”Institut für wohnen und umwelt”. De båda männen byggde 
det första passivhuset 1991 i Damstadt Tyskland och projektet kunde genomföras tack vare 
ett ekonomiskt stöd. Grundidén var att bygga ett hus utan värmekällor, det vill säga 
radiatorer, vilket skulle kräva välisolerat klimatskal, tät byggkonstruktion och energisparande 
åtgärder i form av förnyelsebara energikällor. 
 
Konceptet att bygga nästan självuppvärmda hus som tar vara på passivt tillförd energi, det 
vill säga värme från personer, elektriska apparater och instrålande sol istället för att använda 
sig av aktiv energi från radiatorer blir allt vanligare i Europa. Tyskland ligger ett stort steg 
före med byggandet av passivhus och Österrike ligger tätt efter medan Sverige fortfarande 
befinner sig i ett tidigt stadium där medvetenheten om konceptets fördelar ökar i takt med 
kraven på energieffektivisering30

 

. Det första passivhuset i Sverige uppfördes 2001 och ligger i 
Lindås utanför Göteborg. 

Det finns många myter om passivhus, om dess utformning och funktion som inte riktigt 
stämmer överens med verkligheten. Att passivhus måste ha stora fönster mot söder och små 
mot norr spelar ingen som helst roll för husets energiförsörjning. Det enda som är viktigt är 
att fönstren ger gott om dagsljus och inte skapar oönskad solvärme på sommaren. Det krävs 
inte heller en viss arkitektur på huset för att kunna klassas som ett passivhus och att det 
måste vara väsentligt mycket dyrare är en myt. Det kan dock vara något dyrare att bygga 
husen men detta jämnar ut sig i längden tack vare en lägre driftkostnad. Principen med 
passivhus är att klimatskalet ska vara absolut lufttät för att fungera, tillsammans med bra 
ventilation kommer detta inte starta någon uppkomst av varken fukt eller mögel utan det är 
snarare en förutsättning för att förhindra en mögelpåväxt då den värmda inomhusluften 
med hög luftfuktighet inte kan passera genom de täta väggarna och orsaka fuktproblem. Att 
det sedan bildads kondens på fönsterglasets utsida visar endast på att fönstret har ett lågt U-
värde.31

  

. Slutsatsen pekar på att framtiden för passivhus har goda förutsättningar med 
fördelar som god komfort och bra inomhusmiljö, det vill säga en byggnad med god 
inomhusluft, inget drag eller kallras. Detta bidrar till både miljövänliga och ekonomiska 
fördelar med passivhus.    

                                                           
30 Sjömarkens, Passivhus, 2011 
31 Passivhuscentrum, Myter om passivhus, 2011 
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2.3.3 Beteende 
I passivhus har de boende en stor inverkan på byggnadens energianvändning. Deras 
medvetenhet och dess agerande kan bidra till bättre hushållande med energiresurserna och 
därmed uppfylla passivhuset mål. 

 

Brukarens medvetenhet angående passivhus 
Passivhusen räknas med dess tekniska lösningar till energieffektiva byggnader men för att 
byggnaderna också ska klassas som energieffektiva bostäder och uppnå verklig sänkning av 
energianvändningen krävs en förändring i brukarens beteende. Beteendet kring 
energianvändningen i byggnaden har en stor inverkan, och små förändringar av rutiner kan 
bidra till betydande förbättringar. Valet av inomhustemperatur, tvätt- och diskvanor samt 
val av lågenergiapparater och belysning är exempel som påverkar den energimängd som 
erfordras i byggnaden. 

Att vi idag använder betydligt mer energi kan förklaras i den tekniska utvecklingen som skett 
de senaste decennierna samt att hushållen köper fler och fler elprodukter. Utvecklingen 
inom elektronik riskerar dessutom att öka energianvändningen i bostäder ytterligare 
eftersom allt fler apparater kommer ut på marknaden. Framsteg kring de nya apparaternas 
energidrift pågår och denna kan bidra till apparater med en lägre energianvändning än 
tidigare och med en lägre så kallad ”stand-by-förlust” då mycket energi går åt trots att 
apparaterna inte är i drift. Hur ska man få de boende att investera i energieffektiva system 
och apparater för att undvika denna ökning av energianvändningen?  

Medvetenhet om den egna användningen hos brukaren är viktig, men inte alltid tillräcklig för 
att leda till ett ändrat beteende och därmed sänka sin förbrukning. Idag finns i de flesta fall 
kunskap till att energieffektivisera men incitament saknas och billigaste tekniken väljs istället 
för bästa. 

 

Passivhusets beteende 
Att bo i ett passivhus är speciellt och skiljer sig från at bo i ett ”vanligt hus” vilket passar 
många människor men inte alla. Ur boendeperspektiv används hellre benämningen 
”aktivhus” än passivhus då inomhustemperaturen förändras beroende på aktiviteter i 
vardagen. Med bostädernas händelsebaserade uppvärmning kommer temperaturen 
inomhus att variera något mer än i vanliga hus. 

Klimatvariationen i det ”aktivare huset” beror på diverse faktorer som gör att åsikterna om 
passivhus skiljer sig åt. Ju fler personer som bor i huset desto större värmealstring och en 
större användning av hushållsapparater. De boendets vardagliga tidsrytm spelar också en 
viktig roll för klimatet, de som lämnar byggnaden tidigt på dagen och kommer hem sent har 
svårare att uppnå en komfortabel temperatur inomhus då ingen aktivitet utspelar sig i 
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byggnaden. På natten sjunker temperaturen i vissa av byggnadens utrymmen, som 
vardagsrum och kök på grund av minskade aktiviteter men stiger snabbt igen när 
hushållsmedlemmarna återgår till sina vardagsaktiviteter. I ett hus med två våningar kan 
även skillnad kännas av på övre respektive nedre plan tack vare varmlufts förmåga att stiga. 

”Aktivhusets” värmevariation stimulerar inte bostadens elhushållning och exempel på detta 
är att vid ett kallare inomhusklimat än önskat ökar användningen av hushållsapparaterna 
som markant bidrar till värmen inomhus. Elanvändningen från apparaterna blir därmed 
högre än förväntat och tenderar att skapa en mindre resurssnål karaktär. Om det däremot är 
omvända förhållanden att byggnaden upplevs ha ett värmare klimat än brukaren 
eftertraktar sker en minskad användning av hushållsel.  

Enligt studier av boende i passivhus visar att respektive hushåll har vant sig vid det 
annorlunda värmeförhållandena och upplever att det nuvarande klimat i bostäderna är mer 
komfortabelt än ”vanliga hus” som anses onormalt varma, detta skapar en förändrad och 
mer hållbar syn på värmekomforten i ett Passivhus.32

 

 

 

 

 

  

                                                           
32 Energimagasinet, ”Händelsestyrd uppvärmning i passivhus”, 2010 
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2.3.4 Passivhusets utformning 
En byggnads boendemiljö styrs av kvalitén hos den invändiga utrustningen, 
inomhusklimatet, utseendet och omgivningen. Dess värmebehov styrs i sin tur av 
värmeisoleringen, lufttätheten och ventilationen.33

Arkitektur 
Det finns vissa begränsningar för passivhusens arkitektur. Byggnadens fönster ska vara 
energieffektiva och dess sammansatta konstruktion ska ha ett lågt U-värde på 0,6-0,9 
W/m2K  

 Passivhusets klimat och energibehov styr 
projekteringen av byggnaden och man ställer tydliga krav på att göra rätt från början. Målet 
är att i alla skeden ha fokus på energianvändningen och begränsa denna så mycket som 
möjligt. För att uppnå detta krävs ett kunskapslyft hos alla parter kring miljövänligt 
byggande, samverkan, en tydlig kravspecifikation och att byggnaden med dess arkitektur, 
konstruktion och installation ses ur ett helhetsperspektiv.  

34

Byggnaden ska utformas med en kompakt form för att minska värmeförlusterna och 
energibehovet. Formgivningen har även betydelse för att byggnaden ska kunna uppnå 
kraven på lufttäthet. En besvärlig form med ett stort antal konstruktionsdetaljer, många 
genomföringar och besvärliga anslutningar mellan byggdelarna ökar risken för luftläckage.

, beroende på om de är öppningsbara eller fasta. Solvärmetillskottet kan dock 
förorsaka övertemperatur och byggnaden ska därför utformas med solavskärmning för att 
motverka detta under den varma delen av året.  

35

Planlösningen bör även beaktas vid planering av passivhus. Då värmen oftast tillförs via 
ventilationssystemets tilluft i passivhus måste den ges möjligheten att nå alla delar av 
byggnaden och det ställer därför krav på planlösningen. En förhållandevis öppen planlösning 
blir ett naturligt val och underlättar tilluftens värmespridning.

 

36

Konstruktion 
Konstruktionen av passivhus begränsas inte av materialval, utan stommen kan byggas av trä, 
betong, byggsten eller stål, förutsatt att kraven på lufttäthet och värmeisolering uppfylls. 
Däremot innehåller passivhuskonceptet kvalitetskrav på konstruktionen och egenskaperna 
hos dess byggnadsdelar, vilka alla måste utformas för att alla former av köldbryggor ska 
minimeras.  
 
Krav för maximal energiförbrukning för passivhus i hela Sverige: 5-25 kWh/m², år 

 

                                                           
33 Paroc, Passivhus, Guide för Konstruktörer 
34 Paroc, Passivhus, Guide för Konstruktörer 
35 Paroc, Passivhus, Guide för Arkitekter 
36 Passivhus, 2010 
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Grundkonstruktionen 
Passivhusets grund har i huvuduppgift att överföra laster från byggnaden till marken, men 
finns det brister i dess isolering och täthet är risken stor att den blir husets största 
köldbrygga. Grunden isoleras i regel, oavsett grundkonstruktion, med ett antal lager av 
cellplast med förskjutna skarvar för att 
minimera värmeförlusterna. Grunden 
bör ha ett totalt isoleringsskikt av minst 
300 mm. Utöver detta krävs att en 
randisolering läggs utanför byggnaden 
samt att de ledningar som går in i 
byggnaden via grunden isoleras 
noggrant. Fuktsäkringen sker vanligtvis 
genom att placera en PE-folie mellan 
lagren av isolering. Passivhusets 
grundkonstruktion ska ha ett U-värde 
kring 0,08-0,1 W/m2K.  

 

 

 

Väggkonstruktionen 
Ytterväggen i ett passivhus måste även den fungera värmeisolerande och vara lufttät. För att 
undvika köldbryggor i så hög omfattning som möjligt ska man sträva efter att ta in samtliga 
vägginstallationer på ett gemensamt ställe. Väggtjockleken bör vara kring 400-600 mm och 

hela ytterväggen ska ha ett 
totalt U-värde kring 0,07-0,1 
W/m2K.  

 

 

Figur 6: Grundkonstruktion för norm-, lågenergi- och passivhus 

Figur 7: Väggkonstruktion för norm-, lågenergi- och passivhus 
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Takkonstruktionen 
Passivhuskonceptet ställer inga krav på yttertakets konstruktion, men däremot på dess 
egenskaper. Eftersom varm luft stiger är ett tätt och välisolerat tak en förutsättning för en 
byggnad med låg 
energiförbrukning. Generellt 
gäller också att ha en god 
ventilation så att fukt vädras ut 
och risken för fukt- och 
rötskador elimineras i 
takkonstruktionen. Taket kan ha 
en total isolerings tjocklek på 
upp till 700 mm och ska ha ett 
totalt U-värde kring 0,06-0,09 
W/m2K. 37

 
Installationer 
I ett passivhus utnyttjas passiv 
energi, det vill säga värme som 
frigörs från människor och apparater. Som vi nämnt tidigare krävs inget traditionellt 
uppvärmningssystem, men i alla byggnader som ska hålla ett önskvärt klimat i Sverige måste 
värme på något sätt tillsättas. För passivhus räcker det med ett ventilationssystem för att 
distribuera tillräckligt med värme. Det som krävs är ett FTX-system, det vill säga ventilation 
med någon form av effektiv värmeåtervinning. I detta system utnyttjas värmen i frånluften 
till att genom värmeväxling värma den tilluft som tillsätts byggnaden. För att skapa en god 
värmekomfort och hög kvalitet på inomhusluften är ventilationssystemets viktigaste 
funktion att säkerställa byggnadens luftomsättning samt att se till att tilluften blandas väl 
med inomhusluften utan att drag uppstår.  Donens placering är därför av stor betydelse.  

  

Då byggnader utnyttjar passiva värmekällor, vilka solinstrålningen ingår i, krävs att passiva 
lösningar för kylning tillsätts för att motverka övertemperaturer. Exempel på sådana 
lösningar är solavskärmning över fönstren, kylning nattetid via ventilation samt en effektiv 
ventilation dagtid.  

Passivhusets klimatskal ska ha en god värmeisolering och vara lufttätt. För att byggnaden ska 
uppfylla sin funktion fullt ut krävs ett funktionellt och korrekt dimensionerat 
ventilationssystem då feldimensionering medför försvårad temperaturreglering, ökad 
energianvändning och högre systemkostnader.38

                                                           
37 Paroc, Energikloka Konstruktioner 2007 

 

38 Paroc, Passivhus, Guide för VVS-konstruktörer 

Figur 8: Takkonstruktion för norm-, lågenergi- och passivhus 
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2.3.5 Passivhus krav 
Energimyndigheten styrgrupp för programmet Passivhus och Lågenergihus har gett FEBY 
(Forum för Energieffektiva Byggnader) tillsammans med branschen i uppdrag att ta fram en 
passande kravspecifikation för Passivhus. Dokumentet som tagits fram är en frivillig 
kravspecifikation som huvudsakligen baserats på de tyska passivhuskraven för att sedan 
utvecklas och anpassas till de svenska förhållandena. Det främsta syftet med passivhus är att 
minimera behovet av effekt och tillförd energi för uppvärmning utan att påverka den 
termiska komforten. Nedanstående information är tagen från FEBY ”Kravspecifikation för 
Passivhus ” version 2009 som kompletterades senast i oktober 200939

 

.  

”Byggnadsutformningen för Passivhus ska se till att ställda innemiljökrav och fuktskydd 
uppfylls och för bostadsbyggnader ska inte komfortkyla behövas vid nyproduktion. Luftburen 
värme är en möjlighet men inte ett krav för Passivhus, då värmen kan tillföras även via 
konventionella värmesystem” 

 

KRAV  
”Utöver de krav som anges här gäller minst krav enligt Boverkets Byggregler, för närvarande 
BBR 19 (BFS 2011:26)” 

 
 

Effekt- och energi behov: 

Uppvärmning: 

KRAV (Effektkrav för mindre en- och tvåfamiljshus <200 m²/bostad) 
Zon III Pmax = 12 W/m²Atemp+garage 
Zon II Pmax = 13 W/m²Atemp+garage 
Zon I Pmax = 14 W/m²Atemp+garage 

Råd: ”ventilationssystemet bör ha en ventilationsvärmeväxling som vid 
dimensionerande utetemperatur reducerar ventilationens 
systemförluster med minst 70 % jämfört med ett rent frånluftssystem 
utan värmeåtervinning. Högre värden kan krävas i zon I och zon II” 

 

 

 
                                                           
39Kravspecifikation FEBY, 2009 
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Övriga byggnadskrav: 

Luftläckage: 
KRAV 
”Uppmätt luftläckning genom klimatskalet får vara maximalt 0,30 l/s, m² vid en 
tryckdifferens på 50 Pa (dvs. medelvärdet av över och undertryck), enligt SS-EN 13829 eller 
enligt förenklade metoder beskrivna i denna standard” 

 

Fönster: 
KRAV 
”Byggnadens genomsnittliga U-värde för fönster och glaspartier ska vara högst 0,90 
W/m²,K” 

 

Mätning: 
KRAV 
”För att i efterhand kunna verifiera byggnadens energitekniska egenskaper ska energianvändningen 
på minst månadsbasis kunna avläsas för hushållsel, fastighetsel och värmeenergi var för sig” 
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Uteluftflöde: 0,25 l/s, m² golvarea 

Frånluftsflöde: 0,30 l/s, m² golvarea 

Luftläckage: 0,89 l/s, m² omslutningsarea  

3. Beräkningar och Analyser 

3.1 Inledning 
Detta kapitel presenterar utvalda beräkningar samt de aktuella villorna och viktiga faktorer 
kring dess utformning och prestanda när det gäller energi. Framtagen information används 
vidare i följande energiberäkningar för att få fram hur villornas dagsaktuella 
energianvändning ser ut och hur den förhåller sig till Sveriges uppsatta krav. 

 

3.2 Objektsbeskrivning 
Nedan beskrivs villorna kortfattat och för en mer detaljerad presentation se Bilagor 1 för 
Villa 1 och bilaga 3 för Villa 2.    

 

3.2.1 Villa 1 
Fastighetsbeteckning: 6:79 Mellby 
Adress: Kärrvägen 17  
              312 60 Mellbystrand 
 
Villa 1 är ett småhus av modellen enplansvilla och belägen i centrala Mellbystrand som 
tillhör Laholms kommun. Fastigheten byggdes 1987 i ett område som vid den tidpunkten 
börjat expandera mer och mer från att tidigare bara varit ett område för enbart 
sommarstugor. Villan är grundlagd på sand, grundläggningen är till största delen krypgrund 
och vidare består huset av en stomme av trä. Taket är av modellen sadeltak och innehåller 
en uteluftventilerad kallvind som används som förråd. 
  
Atemp: 148,6 m² 
Omkrets: 55,2 m 
Taklutning: 27° 
 
 
Husets uppvärmnings- och ventilationssystemet drivs av en värmepump av sorten 
frånluftsvärmepump med kombinerad jordvärme (IVT 495 TWIN). Jordvärme fungerar på så 
sätt att nergrävda slingor i trädgården tar tillvara på markens överskottsvärme från solen 
som tillförs värmepumpen som sedan överför värmen till husets värmesystem. Detta system 
kombineras med en frånluftsvärmepump som återvinner värmen i frånluften och på så sätt 
ger huset en effektiv ventilation. 
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Fastighetsenergi: 

Efastighetenergi:    2 164 kWh per år 

 
Hushållsenergi: 

Ehushållsenergi: 5 480 kWh per år 

 

 
Driftdata 

Elförbrukning  Vattenförbrukning 2011: 

Totalt: 17 864 kWh  Årsmedelförbrukning:  197 m³ 

 
 
   Inomhustemperatur: 
 
   Tinne = 23 °C 
 

 

 

 

 

 

Beräkningarna finns i Bilaga 1. 

 

 

Årsvärmefaktor: 

Värmepumpens årsvärmefaktor: 1,75  
 
(Beräkning finns i Bilaga 2)  
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Uteluftflöde: 0,35 l/s, m² golvarea 

Frånluftsflöde: 0,35 l/s, m² golvarea 

Luftläckage: 0,51 l/s, m² omslutningsarea  

3.2.2 Villa 2 
Fastighetsbeteckning: 6:54 Mellby 
Adress: Lingonstigen 11 
              312 60 Mellbystrand  

Villa 2 byggdes år 2010 och är ett småhus av modellen enplansvilla, belägen i centrala 
Mellbystrand som tillhör Hallands sydligaste kommun Laholm. Villan är grundlagd på sand 
med grundläggningstypen platta på mark och vidare består huset av en träregelstomme. 
Taket är av modellen sadeltak med en kombination av kallvind och isolerat ryggåstak. 

 
Atemp: 153,4 m² 
Omkrets:  63 m 
Taklutning: 27° 
 
 
Husets uppvärmnings- och ventilationssystem drivs av en värmepump av sorten 
ytjordvärmepump IVT Greenline HT Plus C6 kombinerad med frånluftsmodulen IVT VBX. 
Jordvärme fungerar på så sätt att nergrävda slingor i trädgården tar tillvara på markens 
överskottsvärme från solen och leder värmen till värmepumpen, i värmepumpen höjs 
temperaturen och värmen skickas ut i husets värmesystem, som i detta fall är golvvärme. 
Frånluftsmodulen återvinner värmen i frånluften och på så sätt ger huset en effektiv 
ventilation. 
 
 
 
 
 
 

 

Driftdata 

Elförbrukning 2011:  Vattenförbrukning 2011: 

Totalt: 14 697 kWh  Årsmedelförbrukning: 183 m³ 
  

Inomhustemperatur: 
 
 Tinne = 22 °C 
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Fastighetsenergi: 

Efastighetenergi:    1 545 kWh per år 

 
Hushållsenergi: 

Ehushållsenergi: 5 551 kWh per år 

 

 

 

 

 

Beräkningarna finns i Bilaga 3 

 

 

Årsvärmefaktor: 

Värmepumpens årsvärmefaktor:  2,95 

(Beräkning finns i Bilaga 4) 
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SMHI:s Graddagar för Halmstad 2011 
 
    Normalårs  2011 

TOTALT 3194 2815 

3.3 Normalårskorrigering 
 

3.3.1 Allmänt 
Temperaturen under året varierar med köldknäppar och värmeböljor och därför måste 
hänsyn tas till om det varit kallare eller varmare än normalt då temperaturavvikelserna har 
en inverkan på energianvändningen för uppvärmning. För att kunna jämföra energin för 
uppvärmning mellan olika år och mellan olika byggnader normalårskorrigeras förbrukningen. 
Byggnaders månadsvis eller årsvis uppmätta och avlästa energianvändning är underlag för 
normalårskorrigering. Har inte hushållsel och fastighetsel mätas enskilt får dessa uppskattas 
och tas bort vilket kan göras enligt Boverkets, Svebys, Atons rekommendation. Se bilagor 1 
och 3. Även energin för att värma varmvatten tas bort och därför bör mängden varmvatten 
mätas Görs inte detta kan uppskattning göras enligt råd som t.ex. ges av Vattenfall. 
 
Tillvägagångssättet för normalårskorrigeringen kan se olka ut men principen är i stort sett 
densamma och kan ge lie olika resultat beroende på om hänsyn tas till vind eller inte. Vi har 
valt att använda oss av SMHI:s graddagar och den metod som presenteras i 
Energibesiktningar av byggnader författad av Karin Adelberth.  
 
Graddagkorrigeringen justerar energiförbrukningens uppvärmningssiffror för 
temperaturskillnader som varit under året genom att jämföra årets antal graddagar med 
normalårets. Graddagarna är ett mått på hur temperaturen avvikit mot den normala 
temperaturen för en specifik ort. Normalårets graddagar är framtagna genom beräkning av 
genomsnittligt antal graddagar för varje väderstation i landet som mättes upp åren 1971-
2000. Dessa mätningar och värden är gjorda och framtagna av SMHI för specifika orter runt 
om i landet och för de orter som saknar observationsstationer interpoleras värden fram med 
hjälp av flera närliggande stationer.  
 
I Bilaga 5 för villa 1 och i bilaga 6 för villa 2 presenteras beräkningar. Denna beräkningsmetod 
bygger på uppmätta värden och ska ge den verkliga energianvändningen för ett normalår.  
 
Varmvatten står för cirka 40 procent av vattenanvändningen i ett hushåll40.  Installationer för 
tappvarmvatten ska utformas så att en temperatur på lägst 50 °C och högst 60 °C ska uppnås 
efter tappstället och för kallvatten måste installationerna kunna värma 10 gradigt vatten.41

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
40 Vattenfall, 2012 
41 BBR 19, 6 Kap 
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Resultat för beräkning av Normalårskorrigering: 

3.3.2 Villa 1  
Resultat Energiberäkning  90,5 kWh/m² och år se Bilaga 5 

BBR:s krav 2012  55 kWh/m² och år 

3.3.3 Villa 2 
Resultat Energiberäkning  65,2 kWh/m² och år se Bilaga 6 

BBR:s krav 2012  55 kWh/m² och år  
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3.4 Energiberäkning: 

3.4.1 Allmänt 
Energibehov avser den energi som uppskattas genom nedanstående beräkning och som 
levereras till byggnaden, det vill säga köpt energi. Tillvägagångssättet vi valt att använda för 
att beräkna detta hämtas i boken Installationsteknik AK för V. Nedanför presenteras 
beräkningsmetodens termer och detaljerade beräkningar för respektive villa hittas i Bilaga 7 
och 8.  

• Qtot. = Qt + Qov + Qv 
42

Qtot: är byggnadens totala värmeeffektförlust.  
 
Qt: transmissionsförlust, värmeförlust via byggnadens klimatskal, 
Qov: okontrollerad ventilationsförlust, värmeförlust via otätheter och öppningar, 
Qv: ventilationsförlust, värmeförlust via ventilationen. 

  [W/°C] 

• Gratisvärmetillskott 

Avser energitillskott som tillförs byggnaden utöver uppvärmningssystemet, 
exempelvis värme från människor, maskiner, belysning, solinstrålning etc. För 
bestämning av gratisvärmetillskottet används hushållsenergin. För att sen få 
värmeeffekten, Pgratis, divideras hushållsenergin med årets timmar, det vill säga 
drifttiden. 

• Gränstemperatur, Tgräns = Tinne – Pgratis/Qtot 

Gratisvärmetillskottet bidrar till att uppvärmningssystemet kan stängas av innan 
önskad innetemperatur har uppnåtts. Temperaturen vid vilken 
uppvärmningssystemet kan stängas av definieras som Tgräns.  

• Gradtimmar, Gt 

Gradtimmar är skillnaden mellan utetemperatur och gränstemperatur multiplicerat 
med den tid under vilken skillnaden råder, det vill säga mätperiodens tid.  

• Årsvärmefaktor (COP-faktor) 

För att få fram den energi som levereras till huset (köpt energi) måste 
energianvändningen justeras med hjälp av värmepumpens årsvärmefaktor då 
värmepumpen med viss faktor omvandlar den köpta energin till förbrukningsbar 
energi. Finns i bilaga 2 och 4. 

• Läckageflödena är framtagna genom luftläckagemätningar utförda i respektive villa. 

                                                           
42 Installationsteknik AK för V, 2007 



ENERGIEFFEKTIVISERING I VILLOR den 7 maj 2012 
 

Sida | 43  
 

Resultat av Energiberäkning: 

3.4.2  Villa 1 
Resultat Energiberäkning  104,9 kWh/m² och år se Bilaga 7 

BBR:s krav 2012  55 kWh/m² och år 

 

3.4.3 Villa 2 
Resultat Energiberäkning  49,7 kWh/m² och år se Bilaga 8 

BBR:s krav 2012  55 kWh/m² och år 
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3.5 Isover beräkningar 
 

3.5.1 Allmänt 
Isover Energi 3, är ett beräkningsprogram som tittar på om en byggnad uppfyller de krav 
som Boverkets Byggregler, BBR, ställer på värmeisolering och energianvändning. 
Programmet är framtaget av företaget Saint-Gobain Isover AB och den versionen 2.0.3 som 
vi har tillgång till uppdaterades nyligen i och med BBR:s nya krav. Programmet beräknar: 

• Värmegenomgångskoefficienter, U-värden för byggnadsdelarna 
• Värmegenomgångskoefficienter Ψ för de vanligaste linjära köldbryggorna 
• Genomsnittlig värmegenomgångskoefficient Um  
• Byggnadens beräknade Specifika energianvändning 

 

Programmet används bäst till att ge ett användbart värde på klimatskalets täthet, då 
programmet brister vid hantering av detaljerat installationsindata. Detta medför att resultat 
av beräknad energianvändning kommer skilja sig från verkligheten då programmet inte kan 
hantera två olika uppvärmningssystem. 

Jämförelser av Um och den specifika energianvändningen görs med de krav som BBR ställer. 
Programmet presenterar sedan värdena så att man lätt kan se vad som krävs för att nå de 
satta kraven. 

Nedan presenteras programmets resultat av respektive villas specifika energianvändning, för 
mer ingående presentation av resultatet se Bilaga 9-12. 

 

3.5.2 Villa 1 
 
Resultat Isover  73 kWh/m² och år se Bilaga 10 
 
BBR:s krav 2012  55 kWh/m² och år 
 
 

3.5.3 Villa 2 
 
Resultat Isover  43 kWh/m² och år se Bilaga 12 
 
BBR:s krav 2012  55 kWh/m² och år 
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3.6 Vip-beräkningar 
 

3.6.1 Allmänt 
Vip- Energy version 2.0.3 är den senaste versionen framtagen av Structural Design Software 
in Europe AB och lanserades den 20 januari 2012. Precis som tidigare används programmet 
till beräkning av energiförbrukning i byggnader, och denna version är utifrån det utvecklad 
och anpassad för att lättare kunna utföra beräkningar för byggnader med ett värmesystem 
bestående av frånluftsvärmepump.  

Programmets beräkningar av byggnadens energiförbrukning är vanligtvis avsett för en 
tidsperiod omfattande ett år men kan vid behov anpassas för kortare perioder. Samtliga 
energiflöden beräknas utifrån faktorer som antigen är kända eller mätbara och hänsyn tas till 
klimatpåverkande förhållanden som lufttemperatur, sol, vind och luftfuktighet. Resultatet av 
beräkningarna kommer även i detta program att brista då det inte heller kan hantera två 
olika uppvärmningssystem. 

Valet av indata i programmet kan göras på två sätt, katalogdata och indata. Katalogdata är 
data som kan återanvändas i flera beräkningsobjekt då det finns lagrat i programmet och 
indata är specifikdata för det aktuella objektet.  

Nedan presenteras resultaten av beräkningarna utförda i programmet och för mer ingående 
information se Bilaga 13 och 14. 

 

3.6.2 Villa 1 
 
Resultat Vip-Energy  83 kWh/m² och år se Bilaga 13 
 
BBR:s krav 2012  55 kWh/m² och år 
 
 

3.6.3 Villa 2 
 
Resultat Vip-Energy  47 kWh/m² och år se Bilaga 14 
 
BBR:s krav 2012  55 kWh/m² och år 
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3.7 Analys av resultat  
 
Villa 1:  
  Resultat: 
Normalårskorr: 90,5 kWh/m², år Bilaga 5 
Energiberäkn: 104,9 kWh/m², år Bilaga 7 
Isover Energi 3: 73 kWh/m², år Bilaga 10 
VIP Energy:  83 kWh/m², år Bilaga 13 
 
Värdena från de olika beräkningarna skiljer sig ifrån varandra. Skillnaderna beror på att 
programmen behandlar indata med varierande detaljnivå, vilket bidrar till de åtskiljda 
värdena i resultaten. Villan är av en äldre konstruktion och då programmen är anpassade till 
nyare byggnader och dess installationer medför detta att indata saknas och har uppskattas. 
De tre översta beräkningarna visar även ett bristande resultat då de inte tar någon hänsyn 
till att villan är försedd med två uppvärmningssystem. Därför måste resultatet justeras med 
värmepumpens besparing då den tar värme ur frånluften för uppvärmning och värme till 
varmvatten, vilken i detta fall skulle sänka dess resultat. 

Då normalårskorrigeringens resultat grundar sig på verkligt uppmätta värden är det den vi 
utgår från. De andra beräkningsresultaten baseras på uppskattningar och förväntade värden 
kring energianvändningen och installationernas prestanda, hur detta sen uppfylls i 
verkligheten går aldrig att förutspå. Beräkningsmetodernas trovärdighet går därmed aldrig 
att fastställa då det skiljer sig från fall till fall.  

1 januari 2012 infördes nya krav på specifik energianvändning för nybyggda villor och är idag 
i klimatzon 3, 55 kWh/m². Detta krav uppfylls inte av villan, däremot uppfylls tidigare ställda 
regelkrav, det vill säga då villan uppfördes.  

Villans ventilationsflöde, mer specifikt uteluftsflöde, är 0,25 l/s per m² golvarea och är 
baserat på ventilationsritningens uteluftsflöde på 37 l/s och Atemp = 148,64 m². Detta värde 
ligger något under det rekommenderade krav som BBR ställer i kap 6 på 0,35 l/s, m². 

Genomsnittlig värmegenomgångskoefficient, Um-värdet, en genomsnittlig förklaring till hur 
bra isoleringsförmåga byggnaden har. Detta värde är framräknat genom Isovers program och 
är i detta fall 0.32 W/m², °C och uppfyller dagens krav på värmeisolering på 0.40 W/m²,°C. 

Beräkningarna som gjorts visar att villan inte uppnår de nya krav som Sverige har satt upp för 
att minska landets energiförbrukning i bebyggelsesektorn. Anledning till detta är att äldre 
byggnader saknar de förutsättningar som nya byggnader erbjuds i form av material och 
installationer. Nybyggda hus har oftast en lägre energianvändning än de befintliga, dock ökar 
den totala energianvändningen i samband med nybyggnation. Renovering av befintliga 
byggnader innebär däremot i regel både en minskad specifik och total energianvändning, 
energieffektivisering av den äldre byggnaden anser vi därför vara ett lönsamt och aktuellt 
alternativ.  
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Villa 2: 
  Resultat: 
Normalårskorr: 65,2 kWh/m², år Bilaga 6 
Energiberäkn: 49,7 kWh/m², år Bilaga 8 
Isover Energi 3: 43 kWh/m², år Bilaga 12 
VIP Energy:  47 kWh/m², år Bilaga 14 
 
Eftersom programmens struktur är uppbyggda på olika sätt och behandlar indata med 
varierande detaljnivå kommer resultaten alltid att skilja sig åt. De tre översta 
beräkningsmetoderna tar ingen hänsyn till att villan är försedd med två värmesystem och 
därför måste resultatet justeras med värmepumpens besparing då den tar värme ur 
frånluften för uppvärmning och värme till varmvatten, vilket även i detta fall skulle sänka 
dess resultat. 

Då normalårskorrigeringen speglar verkligheten visar våra resultat att beräkningsmetoderna 
är bristande då de skiljer sig märkbart från denna och är avvikande låga. Dessa beräkningar 
är baserade på uppskattningar och förväntade värden för energianvändning och 
installationers prestanda vilket medför att det inte kommer stämma exakt med det verkliga 
utfallet vilket ingen kan förutse.  

För att få fram villans ventilationsflöde (uteluftsflöde) har 54 l/s avläst på ritningar och 
divideras med Atemp = 153,39 m². Detta ger ett flöde på 0,35 l/s, per m² golvarea vilket är det 
föreskriftskrav som BBR redovisar i kap 6. 

Genomsnittlig värmegenomgångskoefficient, Um-värdet, är genomsnittlig förklaring till hur 
bra isoleringsförmåga byggnaden har. Detta värde är framräknat genom Isovers program och 
är 0.21 W/m², °C och uppfyller kravet på värmeisolering som är 0.40 W/m²,°C. 

Kravet för nybyggnationers specifika energianvändning för klimat zon 3 är 55 kWh/m².  

Normalårskorrigeringen visar att villan inte klarar de nya krav som idag finns uppsatta för 
nybyggnationer. Det krav som rådde då byggnaden uppfördes, det vill säga år 2010, låg på 
110 kWh/m² vilket byggnaden däremot uppfyller med stor marginal. En revidering gjordes 
den 1 januari 2012 för nybyggnationers specifika energianvändning för att nå de miljömål 
Sverige strävar efter. Genom energimedvetenhet kan det vara möjligt att sänka villans 
energianvändning till dagens krav för eluppvärmda villor. Dagens krav på specifik 
energianvändning anses vara tillräcklig för bidragandet till den minskade 
energianvändningen trots att majoriteten av Sveriges befintliga bebyggelse saknar 
förutsättningar för att nå detta mål. Trots att villan inte uppfyller kraven anser vi att en 
ombyggnad till Passivhusstandard inte är aktuell i detta fall då villan är relativt nybyggd. 
Däremot vid framtida renovering eller utbyte av utrustning vore energieffektivisering ett 
lönsamt alternativ. Detta kan ske genom åtgärder som tilläggsisolering och solfångare, mm. 
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4. Ombyggnad till Passivhus 
 

4.1 Inledning 
För att uppnå passivhusstandard krävs vissa förändringar hos befintliga villors utformning 
och installationer. Detta beskrivs i kommande kapitel. 

4.2 Ombyggnad villa 1 
I tidigare beräkningar och analyser av de två villorna ansågs endast villa 1 vara den som 
främst lämpar sig för att byggas om till Passivhus och därmed öka byggnadens 
energieffektivisering. Nedan följer kort presentation om vilka åtgärder som tillämpats och 
mer detaljderade beskrivningar och beräkningar på samtliga byggnadsdelar för den 
ombyggda villan finns i Bilaga 15. 

4.2.1 Byggnadsdelar 
Yttervägg: Den åtgärd som bäst tillämpar sig vid ombyggnad av ytterväggen 

är att tilläggsisolera utsidan. Den befintliga ytterväggen har därför 
tilläggsisolerats med 220 mm isolering och ändrat U-värde från 
0,21 till 0,091 W/m²°C. 

Bottenbjälklag: Bottenbjälklagets utformning går på grund av dess läge inte att 
förändra, den åtgärd som kan vidtas är att asfaboard ersätts av 
cellplast i krypgrundsutrymmets tak där detta är möjligt.  Detta 
har medfört ett ändrat U-värde från 0,20 till 0,16 W/m²°C. 

Krypgrundsvägg: Då ytterväggen tilläggsisoleras med 190 mm på fasadens utsida 
måste krypgrundens vägg öka för att kunna bära upp den nya 
ytterväggen. Lämpligaste metoden för att lösa detta resulterade i 
en fördubblad yttersockel bestående av 200 mm lättbetongblock. 

 
Mark i krypgrund: Marken i krypgrunden isolerades med 300 mm cellplast för att 

uppnå en fuktsäker krypgrundskonstruktion på sommaren, då 
störst risk för fuktproblem råder 

 
Vindsbjälklaget: Takkonstruktionen bör ha en isolerings tjocklek på upptill 700 mm 

och ska ha ett U-värde på max 0,09 W/m²°C. Detta uppnår vår 
konstruktion genom tilläggsisolering på 170 mm vilket medför att 
U-värdet sänkts från 0,14 till 0,086 W/m²°C. 

 
Platta på mark: Den enda åtgärd som kunnat vidtas är att marken kring plattan 

har tjälisolerats för att minska risken för skador på 
konstruktionen. 
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Varmtak: Varmtakets utsida tilläggsisoleras med 50 mm cellplast för att 
skapa en varmare och därmed en mer fuktsäker konstruktion. 

 
Fönster/Dörrar: Fönster och dörrar för hela byggnaden byts ut för att uppnå 

kravet på 0,9 W/m²°C. Denna åtgärd görs dock inte på 
byggnadens fönsterpartier. 

 

4.2.2 Installationer 
Grundsyftet med Passivhus är att ingen tillförd energi behövs och att husets rum värms upp 
passivt genom att ta vara på värme från personer, elektriska apparater och instrålad 
solvärme det vill säga ett hus utan värmesystem. Det är dock viktigt med bra ventilation för 
att uppnå god komfort. I passivhusen rekommenderas att ett mekaniskt ventilationssystem 
med värmeväxlare som innehåller bra filter installeras, för att kunna filterar bort förorenad 
luft från den inkommande luften och på så sätt säkerställa ett bra inomhusklimat utan dålig 
luft. 43

För att uppnå denna passivhusstandard måste huset förutom god täthet förses med en ny 
värmepump tillverkad för lågenergi-/passivhus med en årsvärmefaktor på 3,24 vilket är 
betydligt högre än dagens 1.75. Denna värmepump kan kombineras med ett FTX-system som 
tar tillvara på återluften. För ytterligare energibesparing kan solsystem i form av solpaneler 
på husets tak kopplas till värmepumpen då det är en effektiv förnybar energikälla.

 
 

44

  
 

                                                           
43 Sjömarkens, Passivhus 2011 
44 Nibe F470, 2011 
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4.2.3 Energiberäkning 
Efter att ha justerat Villa 1:s konstruktionsdelar efter bästa förmåga har energiberäkning 
gjorts för att kontrollera att kraven för passivhus uppfylls. Nedan presenteras kort de 
resultat vi har kommit fram till och för en djupare beräkning se Bilaga 16. 
 

Resultat Energiberäkning  35,8  kWh/m² och år se Bilaga 16 

Rekommendationer  5 – 25 kWh/m² och år 

 

4.2.4 Fuktberäkningar 
Efter ombyggnad av konstruktionsdelarna har beräkningar på fukt gjorts för att säkerställa 
risken för fuktproblem då det är ett stort återkommande problem som måste beaktas. 
Beräkningar har gjorts på väggar, kallvind, varmtak och krypgrund under sommaren och 
under vintern och redovisas utförligt genom tabeller i  Bilaga 17. 

 
Vägg: Två fuktberäkningar har utförts på väggen, en på sommaren och en på vintern 

för att säkerställa att inga fuktproblem kan uppstå. Eftersom väggen innehåller 
träreglar är det extra viktigt att kontrollera så att ingen del i väggen uppnår en 
relativ ånghalt på 75-80 %, vilket skapar mögelpåväxt hos trä under kritiska 
förhållanden.  

Kallvind: I beräkningen som presenteras i bilagan redovisas temperatur och 
fuktberäkning för byggnadens kallvind det vill säga ett ventilerat, ouppvärmt 
vindsutrymme med isolerat vindsbjälklag.  Kallvinden är en kritisk konstruktion 
främst under vinterhalvåret då temperaturen blir låg och den relativa 
fuktigheten hög.   

Varmtak: Två fuktberäkningar har även gjorts för varmtaket, en på sommaren och en för 
vintern för att säkerställa även här att konstruktionen inte tar skada av fukt och 
mögelpåväxt bildas. Förutsättningarna för mögelpåväxt i trä kräver att det 
under en längre period är en hög relativ ånghalt i kombination med en 
tempertur på minst 5°C.45

Krypgrund: Krypgrunden är en kritisk konstruktion främst under sommarhalvåret då 
varmluft möter kall yta i grunden och den relativa fuktigheten ökar. Därför har 
beräkningar gjorts för att säkerställa uppkomsten av röta. 

 

Värden som använts i beräkningarna finns i bilaga 18 – Materialdata   

                                                           
45 Tillämpad Byggnadsfysik, 2007 
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5. Resultat – Sammanfattande diskussion 
I arbetet redovisas resultat från undersökningar kring de två representerade villorna 
gällande förhållandet till ställda energidirektiv samt möjligheten till renovering för att uppnå 
klassificering passivhus. Resultaten kommer att presenteras separat för varje villa. 

Villa 1 

Villa 1 är en enplansvilla byggd 1987 och är därmed inte byggd efter dagens byggnormer. 
Denna villa är därför inte byggd med de förutsättningar och krav som finns idag och 
förväntades inte klara de uppsatta energimål som råder. Vidare presentation av villan finns 
under Bilaga 1. 

Fyra olika beräkningsmetoder har används för att jämföra resultaten och för att kunna 
bedöma hur villan förhåller sig till dagens krav på total specifik energianvändning. Nedan 
redovisas kortfattat varje beräkningsresultat, mer ingående presentation finns under Bilaga 
5, 7, 10 och 13. 
 

Resultat:  BBRs-krav: (eluppvärmda byggnader) 
Isover Energi 3: 73 kWh/m², år 

VIP Energy:  83 kWh/m², år 

Energiberäkn: 104,9 kWh/m², år 

Normalårskorr: 90,5 kWh/m², år 55 kWh/m², år 
 
I de tre översta beräkningarna tas ingen hänsyn till att villan har två uppvärmningssystem. 
Värdena kommer därmed att sänkas då ingen hänsyn har tagits till detta. 

Skillnaderna mellan resultaten beror på att det är omöjligt att få fram alla förutsättningar 
och korrekt indata speciellt för ett äldre hus. Indata anpassas olika för varje energiprograms-
struktur. Resultaten skiljer sig avsevärt och som förväntats överskrids BBR:s krav med en 
betydande marginal. Då alla resultaten skiljer sig åt har normalårskorrigeringen naturligt 
blivit den beräkning vi valt att utgå från då denna speglar de verkliga förhållandena.  

Följd av ouppnådda mål har ett förslag på ombyggnad av villan lagts fram, detta för att 
undersöka om energieffektivisering och passivhusstandard kan uppnås. Efter föreskrivna 
rekommendationer för ett passivhus ingående delar avseende tjocklek och U-värde har 
villans konstruktionsdelar omarbetats för att uppnå kraven. Vidare redovisas sammanfattat 
skillnaderna och för mer detaljerad information se Bilaga 15. 
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    Före: Efter: 
Yttervägg:  Isolering (mm):  190  380 
  U-värde (W/m²°C):  0,21 0,091 

Bottenbjälklag: Isolering (mm):  195  235 
  U-värde (W/m²°C):  0,20 0,163 
 
Vindsbjälklag: Isolering (mm):  330  500 
  U-värde (W/m²°C):  0,14 0,086 
 
Platta på mark: Isolering (mm):  200  200 
  U-värde (W/m²°C):  0,141 0,139 
 
Varmtak:  Isolering (mm):  310  310 
  U-värde (W/m²°C):  0,109 0,109 
 
Fönster:  U-värde (W/m²°C):  1,8 0,8 
 
Ytterdörr:  U-värde (W/m²°C):  1,5 0,9 
 
 
Tillsammans med de omarbetade konstruktionsdelarna och en ny värmepump med en 
årsvärmefaktor på 3.24 har en energiberäkning utförts för att få en uppskattning på om 
bygganden kan uppfylla rekommendationerna för ett passivhus totala specifika 
energianvändning, denna energiberäkning redovisas utförligt i Bilaga 16 och resultatet 
kortfattat nedan. 
 

Resultat:  Rekommendation: 
Energianvändning: 35,8 kWh/m², år 5-25 kWh/m², år 

 
Det framräknade resultatet överskrider enligt vår beräkning rekommendationerna för 
passivhus. Ingen hänsyn har tagits till att fastighetsenergin kommer att minska efter 
ombyggnaden, att solceller till el och solfångare för uppvärmning av varmvatten kan 
installeras vilka alla  skulle bidra till att den specifika energianvändningen minskar. Dock 
saknar vi kunskapen att kunna uppskatta dessa besparingar. 

För att även säkerställa att bygganden i framtiden inte drabbas av fuktproblem har 
konstruktionsdelarna undersökts under kritiska förhållanden. Med hjälp av vissa nödvändiga 
åtgärder för att förhindra fuktskador har bygganden säkrats mot eventuella angrepp. 
Fuktberäkning och åtgärder presenteras under Bilaga 17.  
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Villa 2 

Villa 2 är också en enplansvilla men byggd 2010 och därmed klassar vi det som en 
nybyggnation. Dagens energikravställning uppdaterades 2012 men anses ändå rimliga för 
villan att uppnå med tanke på de förutsättningar som idag ges i form av installationer och 
material. Djupare presentation av villan finns i Bilaga 3. 
 
Även här har fyra beräkningsmetoder används för att få fram jämförbara resultat och för att 
sen kunna bedöma hur dessa förhåller sig till de uppsatta svenska kraven på total specifik 
energianvändning. Under presenteras resultaten kortfattat och för en mer detaljerad 
redovisning se Bilaga 6, 8, 11 och 14 
 
 
   Resultat:  BBRs-krav: (eluppvärmda byggnader) 
Isover Energi 3: 43 kWh/m², år 

VIP Energy:  47 kWh/m², år 

Energiberäkn: 49,7 kWh/m², år 

Normalårskorr: 65,2 kWh/m², år 55 kWh/m², år  
 
 
I de tre översta beräkningarna tas ingen hänsyn till att villan har två uppvärmningssystem. 
Värdena kommer därmed att sänkas då ingen hänsyn har tagits till detta. 
 
Värdena från de olika beräkningarna skiljer sig ifrån varandra främst på grund av att 
programmens struktur är uppbyggda olika och behandlar indata med varierande detaljnivå. 
Då normalårskorrigeringens resultat, som baseras på uppmätta värden, skiljer dig påtagligt 
från resterande beräkningsresultat ifrågasätts beräkningsmetodernas trovärdighet och hur 
de relaterar sig till verkligheten. Normalårskorrigeringen har därför naturligt blivit den 
beräkning vi valt att utgå från då denna speglar de verkliga förhållandena.  
 
Trots att detta resultat inte håller dagens krav anses ingen energieffektivisering av villan vara 
aktuell då den är relativt nybyggd och ombyggnad anses inte vara lönsamt förrän en 
renovering eller ett installationsutbyte är aktuellt.  
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6. Slutsats 
Sverige har med sina miljömål tillsammans med höjda krav tagit ett första bidragande steg 
till en förbättrad miljösituation. Nu är det upp till varje enskild individ att engagera sig och 
själva bidra till en egen minskad energianvändning.  

Medvetenheten om jordens klimatförändring är stor men hur våra byggnader och dess 
energianvändning bidrar är för många oklart. Ökning av denna medvetenhet skulle medföra 
större insikt i vilka förbättringar som kan vidtas i så väl brukarens beteende som i 
byggnadens utformning. Ett större engagemang samt viljan att förändra och påverka saknas 
trots att det endast behövs små förändringar för att bidra till en bättre miljö och samtidigt 
sänka boendekostnaderna.  

Dagens krav reglerar nybyggnation och anses vara tillräcklig för minskningen av 
energianvändningen, men problemet att uppnå framtida mål kvarstår då majoriteten av 
Sveriges villabestånd i framtiden kommer utgöras av befintliga byggnader. Därmed vore den 
främsta bidragande faktorn ombyggnad av befintliga bostäder. Vid nybyggnation ökar den 
totala energianvändningen medan renovering däremot sänker både den totala- och specifika 
energianvändningen. Problemet ligger i hur mycket du som villaägare är villiga att betala för 
en förbättrad miljö. Av den anledningen anser vi att ett statligt bidrag för renovering skulle 
medföra en ökning av det incitament som behövs för att nå målet. 

Våra beräkningar på respektive villa tyder på att Sverige de senaste åren tagit fram 
förbättringar gällande både material och installationer för att minska energianvändningen. 
Även kunskapen att bygga med fokus på energi finns samt förutsättningar för att öka denna 
ytterligare i framtiden. Den nybyggda villan uppnår inte rådande krav trots att den byggts 
med energieffektivisering i åtanke. Hur trovärdiga beräkningsmetoderna vi har använt oss av 
är kan dock ifrågasättas då de enbart baserar sig på uppskattade värden kring 
energianvändning samt förväntade värden, av leverantören ställda, kring 
installationssystemens prestanda. Att byggnaden har kapacitet att uppnå kraven råder det 
för oss inget tvivel om, det krävs bara större medvetenhet hos de boende samt kontinuerlig 
översikt av installationssystemen. Ingen förbättring av den nybyggda villan har lagts fram på 
grund av ovan nämnda argument, däremot kan en renovering av den äldre byggnaden bidra 
till minskad energiförbrukning.  

Genom relativt enkla metoder och efter föreskrivna rekommendationer från branschen är 
vår slutsats att en renovering av den äldre villan till passivhusstandard är byggnadstekniskt 
rimligt att genomföra. Metoderna som används är baserade på redan förkommande 
traditionella byggnadstekniker, däremot krävs ett kunskapslyft kring passivhusets funktion 
och utformning hos inblandade parter samt sunt förnuft tillsammans med noggrannhet 
under uppförandet. Med rätt installationer i kombination med kunniga installatörer ska en 
god värmekomfort och hög kvalitet på inomhusluften kunna uppnås. Detta måste för bästa 
resultat samspelas med brukarens beteende och förståelse för passivhusets funktion.   
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Atemp: 148,64 m² 

Omkrets: 55,2 m 

Taklutning: 27º 

Vridning: 45º 

Personer: 3 st 

Omslutningsarea: 434,7 m² 

8. Bilagor 

Bilaga 1  
 
Villa 1 
Fastighetsbeteckning: 6:79 Mellby 

Adress: Kärrvägen 17  
              312 60 Mellbystrand 
 
Huset som har studerats är ett småhus av modellen enplansvilla 
och belägen i centrala Mellbystrand som tillhör Laholms kommun. 
Fastigheten byggdes 1987 i ett område som vid den tidpunkten börjat expandera mer och 
mer från att tidigare bara varit ett område för endast sommarstugor. Villan är grundlagd på 
sand, grundläggningen är till största delen krypgrund vilket var ett vanligt alternativ vid den 
tidsperioden, vidare består huset av en stomme av trä med två lager isolering och en fasad 
av lockpanel. Taket är av modellen sadeltak och innehåller en uteluftventilerad kallvind som 
används som förråd och två öppningsbara luckor är placerade i husets innertak. 
 
Yttervägg:      
20x120 Lockpanel 
16x70 Lockpanel 
9 mm Gipsskiva 
45 mm Träreglar c/c 600 (stående) 
45 mm  Mineralull 
145 mm Träreglar c/c 600 (stående) 
145 mm Mineralull 
1 mm Plastfolie    A: 132,48 m²  
13 mm Gipsskiva    U-värde: 0,21
   
Bottenbjälklag 
12 mm  Asfaboard 
195 mm Träreglar c/c 600 
195 mm Mineralull    A: 120,26 m² 
22 mm Spånskiva    U-värde: 0,20 
 
Krypgrundsvägg 
200 mm Lättbetongblock   Kryphöjd: 0,8m 
      
Vindsbjälklag 
185 mm Varmfiber (Lösull) 
145 mm  Takstol c/c 1200 
145 mm Varmfiber (lösull) 
1 mm Plastfolie 
22x70 Glespanel c/c 300   A: 120,26 m² 
9 mm Gipsskiva    U-värde: 0,14 



ENERGIEFFEKTIVISERING I VILLOR den 7 maj 2012 
 

Sida | 61  
 

 
Villan är ett färdigt monteringshus från företaget IDEA Huset och innehåller ett garage med 
förråd, en tvättstuga och fyra sovrum samt två toaletter. Idag har huset en öppen 
planlösning mellan kök, matplats och vardagsrum som byggdes ut år 2006 genom att öppna 
upp väggen till den dåvarande inglasade altanen. Altanens grundläggning bestod sen tidigare 
av krypgrund men gjordes om till en liknande platta på mark konstruktion. Altanen försågs 
med ett varmtak vilket går upp i nock samt Hajompartier för ljusinsläppet. Denna renovering 
bidrog även till uppkomsten av ett fjärde sovrum. År 2010 skedde ytterligare en tillbyggnad i 
form av en ny inglasad altan som idag inte är vinterisolerad. 
 
 
Platta på mark 
400 mm  Dränering 
200 mm  Cellplats    A: 29,3 m² 
100 mm Betong    U-värde: 0,141 
 
 
Varmtak 

Takpannor 
Ströläckt 
Bärläckt 

1 mm Underlagspapp 
22 mm  Råspont 
25 mm Luftspalt 
45 mm Träreglar c/c 1200 (stående) 
45 mm Isolering 
220 mm Träreglar c/c 1200 (liggande) 
220 mm Isolering 
45 mm Träreglar c/c 1200 (stående) 
45 mm Isolering 
1 mm Plastfolie 
22 mm Glespanel    A: 32,4 m² 
12 mm  Träpanel    U-värde: 0,109 
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Dörrar och Fönster 
Husets fönster och dörrar är i original från det att huset byggdes med undantag från Hajom 
partierna som sattes in i samband med ombyggnationen. Alla de gamla fönstren är från 
företaget Traryds fönster. Deras produkter har under åren förnyats och förbättringar har 
skett vilket har resulterat i att antagande gjorts angående u-värden och mått valts utifrån 
deras nuvarande produkter.  
 
 
 
Vridbara: 11x13  Karm bredd: 97 mm  
  Karm djup: 112 mm  U-värde: 1,8 
 
 0.5x13 Karm bredd: 97 mm 
  Karm djup: 112 mm U-värde: 1,8 
 
 0.6x13  Karm bredd: 97 mm 
  Karm djup: 112 mm U-värde: 1,8 
 
Fasta: 11x16 Karmbredd: 55 mm 
  Karm djup: 103 mm U-värde: 1,7 
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Uteluftflöde: 0,25 l/s, m² golvarea 

Frånluftsflöde: 0,30 l/s, m² golvarea 

Luftläckage: 0,89 l/s, m² omslutningsarea  

 
Hajom:    300x240 (2 st) 

350x240 (1 st)  
     
    1: 111+55 mm 
    (1): 55 mm 
    2: 55+168 mm 
    (2): 55+168 mm 
    3: 92+55 mm 
    4: 123 mm 
    5: 55 mm  U-värde: 1,2 
 
 
    160x240 
 
    1F: 55 mm 
    2F: 55+168 mm 
    5: 55 mm  
     
      U-värde: 1,2 
 
 
 
 
Ytterdörr: 990x2090 Ramens bredd: 54 mm 
  Ramens djup: 105 mm U-värde: 1,5 
 
Fönsterdörr: 890x2090 Ramens bredd: 55 mm 
  Ramens djup: 112 mm U-värde: 1,8 
 
 
Husets uppvärmnings- och ventilationssystemet drivs av en värmepump av sorten 
frånluftsvärmepump med kombinerad jordvärme (IVT 495 TWIN). Jordvärme fungerar på så 
sätt att nergrävda slingor i trädgården tar tillvara på markens överskottsvärme från solen 
som tillförs värmepumpen som sedan överför värmen till husets värmesystem. Detta system 
kombineras med en frånluftsvärmepump som återvinner värmen i frånluften och på så sätt 
ger huset en effektiv ventilation. Värmen från de båda systemen värmer upp husets 
tappvatten och golvvärmesystem. Ett värmebatteri värmer tilluften i huset vilken tillförs 
genom don i byggandens innertak.  
 
  
 



ENERGIEFFEKTIVISERING I VILLOR den 7 maj 2012 
 

Sida | 64  
 

Ventilationssystemets utformning: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fasaderbilder över villa1:  
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Driftdata 

Elförbrukning  Vattenförbrukning 2011: 

 2011  Årsmedelförbrukning:  197 m³ 

Jan 2185 
Feb 1831 
Mars 1879  Inomhustemperatur: 
April 1469 
Maj 1265  Tinne = 23 °C 
Juni 1020 
Juli 1119 
Aug 1103 
Sep 1153 
Okt 1432 
Nov 1534 
Dec 1874 

Totalt: 17 864 kWh 

 

Fastighetsenergi, VILLA 1: 
(IVT 495 Twin) 

Efastighetenergi  = drifttid × PPump1 + drifttid × PPump2 + drifttid × PFrånl.Fläkt  

 = (2500 × 125) + (6760 × 60) + (8760 × 165) /1000  

 = 2 163,5 kWh per år 
 
Pump 1: 
Leder in köldbärarvätskan som hämtat upp lagrad solvärme från marken in i värmepumpen.  
Drivs enbart då kompressorn är igång, det vill säga cirka 2000-3000 timmar per år.  
Vi har därför uppskattat drifttiden till 2 500 h.  
Pumpens effekt: 125 W. 

Pump 2:  
Leder den uppvärmda vätskan ut i uppvärmningssystemet. 
Drivs året om förutom under sommarurkopplingen som brukar vara under 2000-3000 
timmar per år. Vi har därmed uppskattat en sommarurkoppling på 2 000 h, och därmed en 
drifttid på 6 760 h.  
Pumpens effekt: 60 W. 
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Frånluftfläkt: 
Drivs året om, det vill säga 8 760 h. 
Frånluftsfläktens effekt: 165 W 

 

Hushållsenergi, VILLA 1: 

 EHushållsenergi  = (530 + Atemp× 12 + B × 690) × 1,25  B är antalet boende. 

 = (530 + 148,64 × 12 + 3 × 690) × 1,25 = 5479,6 kWh per år 
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Bilaga 2 
 
IVT:S  beräkningsdata för villa 1 
För att få fram nödvändig data om respektive villas värmesystem och för att kunna 
genomföra samtliga beräkningar har vi beviljats begränsad tillgång till IVT:s 
värmepumpsdimensioneringsprogram VPW2100.  

Värdet som används som ”Total energiförbrukning” omfattar byggnadens energi för 
uppvärmning och beräknas fram i bilaga 7. 
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Årsvärmefaktor: 

Årsvärmefaktorn visar förhållandet mellan huset uppvärmningsbehov och tillförd elenergi till 
värmepumpen under ett år. Ju högre faktorn är desto effektivare är utrustningen. Värdena 
är tagna från IVT:s beräkningsprogram som presenteras i Bilaga 2. 
 
Värmepumpensårsvärmefaktor = (uppvärmningsbehovet – tillskott) / drivenergi  

Årsvärmefaktor = (23 490 – 4 650) / 10 740 = 1,75 



ENERGIEFFEKTIVISERING I VILLOR den 7 maj 2012 
 

Sida | 69  
 

Atemp: 153,39 m² 

Omkrets: 63,0 m 

Taklutning: 27º 

Vridning: 26º 

Personer: 3st 

Omslutningsarea: 460,95 m² 

Bilaga 3 
 

Villa 2 
Fastighetsbeteckning: Laholm Mellby 6:54 
Adress: Lingonstigen 11 
              312 60 Mellbystrand  

Det andra huset vi studerat är ett småhus av modellen enplansvilla 
och även det beläget i centrala Mellbystrand som tillhör Hallands 
sydligaste kommun Laholm. Villan ritades och byggdes år 2010 av 
familjeföretaget Åsbo Hus AB från nordvästra Skåne. Villan är 
grundlagd på sand med grundläggningstypen platta på mark, vilken 
är en enkel fuktsäker grundläggning med en betongkonstruktion direkt på mark. Vidare 
består huset av en träregelstomme med två lager av isolering och en fasad av liggande 
träpanel. Taket är av modellen sadeltak med en kombination av kallvind och isolerat 
ryggåstak, det vill säga ingen inredd vind.  

Yttervägg: 

22x120 Liggande panel typ Åsbo panel 
28x70 Spikregel 
9 mm  Gipsskiva 
45x195 Träregel 
195 mm Mineralull 
1 mm Platsfolie 
45x45 Träregel 
45 mm Mineralull 
12 mm  Spånskiva    A: 136,68 m² 
13 mm Gipsskiva    U-värde:0,154  

Yttervägg (vid vidbyggt garage): 

22x120 Liggande panel typ Åsbo panel 
28x70 Spikregel 
9 mm  Gipsskiva 
45x145 Träregel 
145 mm Mineralull 
1 mm Platsfolie 
45x45 Träregel 
45 mm Mineralull 
12 mm  Spånskiva    A: 14,56 m² 
13 mm Gipsskiva    U-värde: 0,148 
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Platta på mark: 

150 mm Dränerande lager 
300 mm Genevads cellplastskiva A: 153,39 m² 
100 mm Betong  U-värde: 0,106 

Vindsbjälklag: 

450 mm  Lösull 
1 mm Plastfolie 
28x70 Glespanel, cc.300 A: 81,06 m² 
13 mm Gipsskiva  U-värde:0,094  

Yttertak (Ryggåstak): 

- Betongpanna, tvåkupig 
45x70 Bärläkt 
25x50 Ströläkt 
2 mm Paroc Undertak 
- Högben 
315 mm Läsull 
1 mm Plastfolie 
28x70 Glespanel, cc.300 A: 75,26 m² 
13 mm Gipsskiva  U-värde:0,109  

Villan är inget utav Åsbo Hus Kataloghus utan ritat och anpassat efter köparens önskemål 
och befintlig tomts utformning. Villan har en relativt enkel planlösning och omfattar tre 
sovrum, två badrum, ett förråd samt klädvårdsrum med grovingång från det vidbyggda 
garaget. Kök, matplats och vardagsrum är placerat mitt i huset och har en öppen planlösning 
med ryggåstak. Entrén har en indragning som ger ett väder skyddat läge. Huset har även ett 
vidbyggt uterum, med glaspartier ut mot en uteplats med trä däck. 
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Dörrar / Fönster 
Husets fönster är vitmålade träfönster enligt svensk standard, levererade av Elitfönster. Fem 
olika fönstertyper används, både öppningsbara och fasta, alla med 3-glas och ett U-värde på 
1,2 W/m2°C. Elitfönster levererar även husets glasdörrar, även dem av 3-glas och med ett U-
värde på 1,2 W/m2°C.  

Öppningsbara: 18x6 Karmyttermått: 1780x580 mm2 
 
  10x13 Karmyttermått: 980x1280 mm2 

  6x13 Karmyttermått: 580x1280 mm2 

Fasta:  10x20 Karmyttermått: 980x1980 mm2 

  15x5 Karmyttermått: 1480x480 mm2 

Glasdörr:  10x21 Karmyttermått: 980x2080 mm2  

 

Ytterdörrarna är rödmålade trädörrar enligt svensk standard, dessa levererade av Dooria. 
Tre olika dörrtyper används, alla tre av modellen Milano men med och utan glas. Dörrarna 
har ett U-värde på <0,9 W/m2°C för tät dörr och <1,0 W/m2°C för glasad dörr. 

 

Ytterdörr Milano  10x21 Karmyttermått: 990x2085 mm2 
(m. glas) 
Ytterdörr Milano 10x21 Karmyttermått: 996x2089 mm2 
(utan glas) 

 

Glaspartierna mellan matsal och uterum är av typen Hajompartier, levererade av Hajom. 
Partierna är av 3-glas och hela skjutdörrskonstruktionen har ett U-värde på 1,2 W/m2°C. 

Glaspartier:    Karmyttermått: 2180x2080 mm2 

1: 111+55 mm 
(1): 55 mm 
2: 55+168 mm 
(2): 55+168 mm 
3: 92+55 mm 
4: 123 mm 
5: 55 mm 
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Uteluftflöde: 0,35 l/s, m² golvarea 

Frånluftsflöde: 0,35 l/s, m² golvarea 

Luftläckage: 0,51 l/s, m² omslutningsarea  

Husets uppvärmnings- och ventilationssystem drivs av en värmepump av sorten 
ytjordvärmepump IVT Greenline HT Plus C6 kombinerad med frånluftsmodulen IVT VBX. 
Jordvärme fungerar på så sätt att nergrävda slingor i trädgården tar tillvara på markens 
överskottsvärme från solen och leder värmen till värmepumpen, i värmepumpen höjs 
temperaturen och värmen skickas ut i husets värmesystem, som i detta fall är golvvärme. 
Frånluftsmodulen återvinner värmen i frånluften och på så sätt ger huset en effektiv 
ventilation. Frånluftsdon finns placerade i husets 
badrum, kök, tvättstuga och förråd. Värmen från 
dessa två system förser husets uppvärmnings- och 
tappvarmvattensystem med värme. Tilluften 
(uteluften) tillförs in genom uteluftsdon placerade 
i husets väggar i sovrum, vardagsrum, entré och förråd. 
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Driftdata 

Elförbrukning:  Vattenförbrukning 2011: 

 2011  Årsmedelförbrukning: 183 m³ 

Jan 2034 
Feb 1696 
Mars 1476 
April 1013  Inomhustemperatur: 
Maj 902 
Juni 771  Tinne = 22 °C 
Juli 874 
Aug 884 
Sep 873 
Okt 1224 
Nov 1376 
Dec 1574 

Totalt: 14 697 kWh 

 

Fastighetsenergi, VILLA 2: 
(IVT Greenline HT Plus C6 samt Frånluftsmodul IVT VBX) 

Efastighetenergi  = drifttid × PPump1 + drifttid × PPump2 + drifttid × PFrånl.Fläkt  

 = (2000 × 125) + (6260 × 60) + (8760 × 105) /1000  

 = 1 545,4 kWh per år 
 

Pump 1: 
Leder in köldbärarvätskan som hämtat upp lagrad solvärme från marken in i värmepumpen.  
Drivs enbart då kompressorn är igång, det vill säga cirka 2000-3000 timmar per år.  
Vi har därför uppskattat drifttiden till 2000 h.  
Pumpens effekt: 125 W. 

Pump 2:  
Leder den uppvärmda vätskan ut i uppvärmningssystemet. 
Drivs året om förutom under sommarurkopplingen som brukar vara under 2000-3000 
timmar per år. Vi har därmed uppskattat en sommarurkoppling på 2 500 h, och därmed en 
drifttid på 6 260 h.  
Pumpens effekt: 60 W. 
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Frånluftfläkt: 
Drivs året om, det vill säga 8 760 h. 
Frånluftsfläktens effekt: 105 W (vid normalhastighet) 

Hushållsenergi, VILLA 2: B är antalet boende.  B är antalet boende. 

 EHushållsenergi  = (530 + Atemp× 12 + B × 690) × 1,25   

 = (530 + 153,39 × 12 + 3 × 690) × 1,25 = 5 550,85 kWh per år 
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Bilaga 4 
 
IVT:S  beräkningsdata för villa 2 
För att få fram nödvändig data om respektive villas värmesystem och för att kunna 
genomföra samtliga beräkningar har vi beviljats begränsad tillgång till IVT:s 
värmepumpsdimensioneringsprogram VPW2100. Under varje villainformation presenteras 
indata och resultat för respektive system och hus. 

Värdet som används som ”Total energiförbrukning” omfattar byggnadens energi för 
uppvärmning och beräknas fram i bilaga 8. 
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Årsvärmefaktor: 

Årsvärmefaktorn visar förhållandet mellan huset uppvärmningsbehov och tillförd elenergi till 
värmepumpen under ett år. Ju högre faktorn är desto effektivare är utrustningen. Värdena 
är tagna från IVT:s beräkningsprogram som presenteras i Bilaga 4. 
 
Värmepumpensårsvärmefaktor = (uppvärmningsbehovet – tillskott) / drivenergi  

Årsvärmefaktor = (17 920  – 60) / 6 050 = 2,95 
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Bilaga 5 
 
Normalårskorrigering - Villa 1 
År    2011 
Graddagar    2815 dagar/år 
Normalårets graddagar   3194 dagar/år 
Energi för uppvärmning och varmvatten 10 220,9 kWh/år (bilaga 1) 
Fastighetsenergi   2 163,5 kWh/år (bilaga 1) 
Hushållsenergi   5 479,6 kWh/år (bilaga 1) 
Kallvattenförbrukning   197 m³ /år 
Varmvattenförbrukning (Data från vattenfall) 40% av kallvattenförbrukningen   
Tvv = 55 °C 
Tkv = 10 °C  

Varmvattenförbrukning = 40 % av kallvattenförbrukningen = 197 x 0,4 = 78,8 m³/år 

Evv = vv.förbr. x ρ x cp x (Tvv-Tkv) / 3600 
Evv = (78,8 x 4,2 x 1000 x (55-10))/3600 = 4137 kWh/år 
 

Energiprestanda för uppvärmning och varmvatten = Energianvändning × årsvärmefaktor  
Euppvärmning + vv = 10 220,9 × 1,75 = 17 886,6 kWh/år  
 
Euppvärmning = Euppvärm + vv - Evv 
Euppvärmning = 17 886,6 – 4137 = 13 749,6 kWh/år 
 

Korrektionsfaktor = antal graddagar för ett år / antal normalårs graddagar 
Korrektionsfaktor = 2815 / 3194 = 0,88 
 

Normalårskorrigerat uppvärmningsbehov = Euppvärmning / korrektionsfaktor 
Normalårskorrigerat uppvärmningsbehov = 13 749,6 / 0,88 = 15 624,5 kWh/år 

 
Energiprestanda för uppvärmning och varmvatten: 
E = EKorrigerad uppvärmning + Evv  = 15 624,5 + 4137 = 19 761,5 kWh/år 
 
Byggnadens Energianvändning för uppvärmning och varmvatten(köpt energi): 
Energiprestanda för uppvärmning och varmvatten/årsvärmefaktor: 
19 761,5 / 1,75 = 11 292,3 kWh/år 

Byggnadens Energianvändning(köpt energi): 
11 292,3 + Efastighetsenergi = 11 292,3 + 2 163,5 = 13 455,8 
 
Byggnadens Specifika Energianvändning: 
Byggnadens energianvändning/ Atemp = 13 455,8 / 148,64 = 90,5 kWh /m2 och år 
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Bilaga 6 
 
Normalårskorrigering - Villa 2 
År    2011 
Graddagar    2 815 dagar/år 
Normalårets graddagar   3 194 dagar/år 
Energi för uppvärmning och varmvatten 7 600,75 kWh/år (bilaga 3) 
Fastighetsenergi   1 545,4  kWh/år (bilaga 3) 
Hushållsenergi   5 550,85 kWh/år (bilaga 3) 
Kallvattenförbrukning   183 m³ /år 
Varmvattenförbrukning  (Data från vattenfall) 40% av kallvattenförbrukningen  
Tvv = 55 °C 
Tkv = 10 °C 
 
Varmvattenförbrukning = 40 % av kallvattenförbrukningen = 183 x 0,40 = 73,2 m³/år 

Evv = vv. förbrukning × ρ × cp × (Tvv-Tkv) / 3600 
Evv = (73,2 x 4,2 x 1000 x (55-10))/3600 = 3 843 kWh/år 
 
Energiprestanda för uppvärmning och varmvatten = Energianvändning × årsvärmefaktor  
Euppvärmning + vv = 7 600,75 × 2,95 = 22 437,4 kWh/år  
 
Euppvärmning = Euppvärm + vv - Evv 
Euppvärmning = 22 437,4 – 3 843 = 18 594,4 kWh/år 
 

Korrektionsfaktor = antal graddagar för ett år / antal normalårs graddagar 
Korrektionsfaktor = 2 815 / 3 194 = 0,88 
 

Normalårskorrigerat uppvärmningsbehov = Euppvärmning / korrektionsfaktor 
Normalårskorrigerat uppvärmningsbehov = 18 594,4 / 0,88 = 21 130,0 kWh/år 

 
Energiprestanda för uppvärmning och varmvatten: 
E = EKorrigerad uppvärmning + Evv  = 21 130,0 + 3 843 = 24 973,0 kWh/år 
 
Byggnadens Energianvändning för uppvärmning och varmvatten(köpt energi): 
Energiprestanda för uppvärmning och varmvatten/årsvärmefaktor: 
24 973,0 / 2,95 = 8 459,7 kWh/år 

Byggnadens Energianvändning(köpt energi): 
8 459,7 + Efastighetsenergi = 8 459,7 + 1 545,4 = 10 005,1 kWh/år 
 
Byggnadens Specifika Energianvändning: 
Byggnadens energianvändning/ Atemp = 10 005,1 / 153,39 = 65,2 kWh /m2 och år  
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Bilaga 7 
Energiberäkning - Villa 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qt = ∑UxA  
Qt = 128,5 W/°C 
 

Qov = qov × ρ × cp  

Läckageflöde: 0,89 l/s, m2 omslutande area (resultat efter mätning) 
qov = 0,89 × 434,7 × 0,04 / 1000 = 0,016 m3/s 
Qov = 0,0155 × 1,2 × 1000 = 18,6 W/°C 

 
Qv = qv × ρ × cp × (1-v) 

Uteluftsflöde: 0,25 l/s, m² golvarea (värde tagit från uteluftflöde enligt ritning) 
qv = 0,25 x 148,64 / 1000 = 0,037 m³/s 
Qv = 0,0372 × 1,2 × 1000 × (1-0) = 44,6 W/°C 
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Qtot = 128,5 + 18,6 + 44,6 = 191,68 W/°C 

Gratisvärmetillskottet ≈ 5479,6 kWh   (se hushållsenergi, villa 1)  

Pgratis = Gratisvärmetillskottet / Drifttid 

Pgratis = 5479,6/8760 = 0,63 kW = 630 W 

 
Tgräns = Tinne – Pgratis/Qtot  

Tgräns = 22,9 – 630/191,68 = 19,6 °C 

 
Gt(Tgräns = 19,6°C ; Tun= 7,3 °C) ger genom interpolation: 

Gt(Tgräns=19°C; Tun= 7,3°C) : 106 700 – 0,3(106 700 – 97 600)= 103 970 °Ch 

Gt(Tgräns=20°C; Tun=7,3°C) : 114 800 – 0,3(114 800 – 105 500) = 112 010 °Ch 

Gt(Tgräns=19,6 °C; Tun=7,3 °C) : 103 970 + 0,6(112 010  - 103 970) = 108 794 °Ch 
 
Energi för uppvärmning: 

Euppvärmning = Qtot × Gt  

Euppvärmning = 191,68 × 108 794 / 1000 ≈ 20 853,6 kWh per år 

Energi för varmvatten: 
Evv= (5,0 × antal lgh + 0,015 × Atemp) × 365  

Evv = (5,0×1 + 0,015×148,64) × 365 ≈ 2 638,8 kWh per år 

 
Energi för uppvärmning och varmvatten: 
Etot = Euppvärmning + Evv = 20 853,6 + 2 638,8 ≈ 23 492,4 kWh/år 
 
Byggnadens Energibehov för uppvärmning och varmvatten(köpt energi): 
Energi för uppvärmning och varmvatten/årsvärmefaktor(VP)  
= 23 492,4/ 1,75 ≈ 13 424,2 kWh/år. 
 
Efastighetsenergi: 2 163,5 kWh per år.   (Presenteras under Villa 1 – Driftdata) 
 
Byggnadens Energibehov(köpt energi): 
13 424,2 + Efastighetsenergi = 13 424,2 + 2 163,5 = 15 587,7 kWh/år 

Byggnadens Specifika Energibehov: 
Byggnadens energibehov/ Atemp = 15 587,7 / 148,64 = 104,9 kWh /m2 och år 
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Bilaga 8  
Energiberäkning - Villa 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qt = ∑U×A 
Qt = 82,8 W/°C 

 
Qov = qov × ρ × cp  

Läckageflöde: 0,51 l/s, m2 omslutande area (resultat efter mätning) 
qov = 0,51 × 460,95 × 0,04 / 1000 = 0,0094 m3/s 
Qov = 0,0094 × 1,2 × 1000 = 11,3 W/°C 

 
Qv = qv × ρ × cp × (1-v) 

Uteluftsflöde: 0,35 l/s, m² golvarea  
qv = 0,35 x 153,39 / 1000 = 0,054 m³/s 
Qv = 0,0537 × 1,2 × 1000 × (1-0) = 64,4 W/°C 
 
 
Qtot = 82,8 + 11,3 + 64,4 = 158,50 W/°C 
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Gratisvärmetillskottet ≈ 5 550,85 kWh    (se hushållsenergi, Villa 2) 

Pgratis = gratisvärmetillskottet/drifttid  

Pgratis= 5 550,85 /8760 = 0,6337 kW = 633,7 W 

 

Tgräns = Tg = Tinne – (Pgratis / Qtot )  

Tgräns = 22 – (633,7/158,50) ≈ 18,0 °C 

 

Gt (Tgräns= 18,0°C; Tun= 7,3 °C) ges genom interpolation: 
 
Gt(Tgräns = 18°C; Tun= 7,3 °C): 98900 – 0,3(98900-90000) = 96 230 °Ch 
 
Energi för uppvärmning: 
Euppvärmning = Qtot × Gt  

Euppvärmning = 158,50 × 96 230 / 1000 ≈ 15 252,5 kWh per år 

Energi för varmvatten: 
Evv= (5,0 × antal lgh + 0,015 × Atemp) × 365  

Evv = (5,0×1 + 0,015×153,39) × 365 ≈ 2 664,8 kWh per år 

 
Energi för uppvärmning och varmvatten: 
Etot = Euppvärmning + Evv = 15252,5 + 2664,8 ≈ 17 917,3 kWh/år 
 
Byggnadens Energibehov för uppvärmning och varmvatten(köpt energi): 
Energi för uppvärmning och varmvatten/årsvärmefaktor(VP)  
= 17917,3 / 2,95 ≈ 6 073,6 kWh/år. 
 
Efastighetsenergi: 1 348,3 kWh per år.   (Presenteras under Villa 2 – Driftdata) 
 
Byggnadens Energibehov(köpt energi): 
6 073,6 + Efastighetsenergi = 6 073,6 + 1 545,4 = 7 619,0 kWh/år 

 
Byggnadens Specifika Energibehov: 
Byggnadens energibehov/ Atemp = 7 619,0 / 153,39 = 49,7 kWh /m2 och år 
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Bilaga 9 
Indata Isover – Villa 1 
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Bilaga 10 
 

Resultat Isover – Villa 1 

 
 
 
  



ENERGIEFFEKTIVISERING I VILLOR den 7 maj 2012 
 

Sida | 86  
 

Bilaga 11 
 

Indata Isover – Villa 2 
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Bilaga 12 
 

Resultat Isover – Villa 2 
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Bilaga 13 
 
Resultat Vip-Energy - Villa 1 
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Bilaga 14 
 

Resultat Vip-Energy - Villa 2 
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Bilaga 15 
 

Ombyggnadsdelar 

 
Yttervägg:      
20x120 Lockpanel    Tjocklek: 460 mm 
16x70 Lockpanel 
30 mm Fasadskiva 
95 mm Träreglar c/c 600 (stående) 
95 mm  Mineralull 
95 mm Mineralull 
45 mm Träreglar c/c 600 (stående) 
45 mm Mineralull 
145 mm Träreglar c/c 600 (stående) 
145 mm Mineralull     
1 mm Plastfolie    A: 132,48 m²  
13 mm Gipsskiva    U-värde: 0,091 
 
Passivhus ytterväggar har som främsta uppgift att vara lufttäta och därför krävs stor 
noggrannhet vid tilläggsisoleringen så att otätheter och köldbryggor undviks. Ytterväggen 
ska även ha bra värmekapacitet och enligt rekommendationer ha en tjocklek på 400-600 mm 
för att uppnå ett u-värde på högst U=0,1.  Den åtgärd som bäst tillämpar sig vid ombyggnad 
av befintliga byggnader är att tilläggsisolera ytterväggen. Detta sker utvändigt främst för att 
undvika fuktproblem men också på grund av att invändig ombyggnad skulle medföra ett mer 
komplicerat arbete och större skador på konstruktionen.  
 
Då väggen tilläggsisoleras på utsidan medför detta att väggen byggs på och för att kunna 
bära denna tilläggsisolering kompletteras krypgrundens mur med en extra rad 
lättbetongblock. Byggnadens fönster påverkas av ombyggnaden genom minskad 
solinstrålning och måste därför placeras längre ut i väggen då solinstrålningen är en passiv 
uppvärmningskälla under vinterhalvåret. Under sommaren krävs dock att det finns 
välutformad solavskärmning för att undvika övertemperaturer inomhus. Då byggnadens 
takutsprång minskar i samband med tilläggsisolering behövs kompletterande avskärmning i 
form av exempelvis fönstermarkiser. 

   

Bottenbjälklag 
40 mm  Cellplast 
195 mm Träreglar c/c 600 
195 mm Mineralull    A: 120,26 m² 
22 mm Spånskiva    U-värde: 0,163 
 

Tillägg 

Utbytt 
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Bottenbjälklagets utformning går på grund av dess läge inte att förändra, den åtgärd som 
kan vidtas är att asfaboard ersätts av cellplast i krypgrundsutrymmets tak där detta är 
möjligt. Cellplasten hindrar en fukttransport från krypgrunden till bjälklagskonstruktionen.  
 
 
Krypgrundsvägg 
400 mm Lättbetongblock   U-värde: 0,285 
      
Då ytterväggen tilläggsisoleras med 190 mm på fasadens utsida måste krypgrundens vägg 
öka för att kunna bära upp den nya ytterväggen. Lämpligaste metoden för att lösa detta 
resulterade i en fördubblad yttermur bestående av 200 mm lättbetongblock. 
 
 
Mark i krypgrund 
300 mm Cellplast    Kryphöjd: 0,50m 
 
Marken i krypgrunden isolerades med 300 mm cellplast för att uppnå en fuktsäker 
krypgrundskonstruktion på sommaren, då störst risk för fuktproblem råder. Utrymmet 
lämpade sig bra att markisolera då dess höjd från början var 0,8 m vilket är 0,3 m över kravet 
för inspektionshöjd. 
 
  
Vindsbjälklag 
355 mm Varmfiber (Lösull)   Tjocklek: 532 mm 
145 mm  Takstol c/c 1200 
145 mm Varmfiber (Lösull)  
1 mm Plastfolie 
22x70 Glespanel c/c 300   A: 120,26 m² 
9 mm Gipsskiva    U-värde: 0,086 
 
Då varmluft stiger är det viktigt att uppnå en lufttät konstruktion, vilket särskilt är en 
förutsättning för passivhus som ska hålla en låg energiförbrukning. Detta skapas genom att 
ha en plastfolie som utan skarvar sträcker sig genomgående från vägg till vägg genom 
vindsbjälklag. Takkonstruktionen bör ha en isolerings tjocklek på upptill 700 mm och ska ha 
ett U-värde på max 0,09 W/m²°C, detta uppnår vår konstruktion genom tilläggsisolering på 
170 mm. För att skapa en fuktsäker kallvindskonstruktion isoleras yttertakets utsida med 50 
mm cellplast. 
 
 
Platta på mark 
400 mm  Dränering 
200 mm  Cellplast    A: 29,3 m² 
100 mm Betong    U-värde: 0,139 
 

Fördubblad 

Tillägg 

Utökad 
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Även här går konstruktionen inte att förbättra på grund av dess läge. För att höja 
marktemperaturen runt om huset har en tjälisolering på 1,5 m placeras ut i marken runt 
bygganden för att minska risken av tjälskador på grundkonstruktionerna.  
 
 
Varmtak 

Takpannor    Tjocklek: 443 mm 
Ströläckt 
Bärläckt 

1 mm Underlagspapp 
50 mm Cellplast 
22 mm  Råspont 
25 mm Luftspalt 
45 mm Träreglar c/c 1200 (liggande) 
45 mm Isolering 
220 mm Träreglar c/c 1200 (stående) 
220 mm Isolering 
45 mm Träreglar c/c 1200 (liggande) 
45 mm Isolering 
1 mm Plastfolie 
22 mm Glespanel/luftspalt   A: 32,4 m² 
12 mm  Träpanel    U-värde: 0,109 
 
Då yttertaket över kallvinden tilläggsisoleras genom utvändig isolering av cellplast sker 
samma förändring även för varmtaket. Detta för att sänka U-värdet och för att förhindra 
fuktskador i konstruktionen.  
  
 
 
Fönster och dörrar för hela byggnaden byts ut för att uppnå kraven i Febys Kravspecifikation, 
som är u-värde på högst 0,9 W/m²K 
 
Vridbara: 11x13  Karm bredd: 103 mm  
  Karm djup: 115 mm  U-värde: 0,8 
 
 0.5x13 Karm bredd: 103 mm 
  Karm djup: 115 mm U-värde: 0,8 
 
 0.6x13  Karm bredd: 103 mm 
  Karm djup: 115 mm U-värde: 0,8 
 
Fasta: 11x16 Karmbredd: 54 mm 
  Karm djup: 115 mm U-värde: 0,8 
 
Ytterdörr: 990x2090 Ramens bredd: 55 mm 
  Ramens djup: 105 mm U-värde: 0,9 

Tillägg 
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Fönsterdörr: 890x2090 Ramens bredd: 103 mm 
  Ramens djup: 112 mm U-värde: 0,8 
 
 
Idag finns det inga öppningsbara glaspartier som uppnår ett U-värde på 0,9 W/m²°C och av 
den andledning valde vi att ha kvar de befintliga. 
 
Hajom:    300x240 (2 st) 

350x240 (1 st) 
     
    1: 111+55 mm 
    (1): 55 mm 
    2: 55+168 mm 
    (2): 55+168 mm 
    3: 92+55 mm 
    4: 123 mm 
    5: 55 mm  U-värde: 1,2 
 

160x240 
 
    1F: 55 mm 
    2F: 55+168 mm 
    5: 55 mm  U-värde: 1,2 
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Bilaga 16 
 
Passivhus - Energiberäkning  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Qtot. = Qt + Qov + Qv 
46

Qtot: är byggnadens totala värmeeffektförlust och är summan av Qt, Qov och Qv. 

 

 

Qt = ∑UxA  

Qt = 86,36 W/°C 

Qt: transmissionsförlust, värmeförlust via byggnadens klimatskal. Värdet är hämtat från 
beräkningar gjorda i Isover efter justeringar av isoleringens tjocklek. 
 

 
                                                           
46 Installationsteknik AK för V, 2007 
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Qov = qov × ρ × cp  

Läckageflöde: 0,30 l/s, m2 omslutande area  
qov = 0,30 × 434,7 × 0,04 / 1000 = 0,005 m3/s 
Qov = 0,005 × 1,2 × 1000 = 6,26 W/°C 

Qov: okontrollerad ventilationsförlust, värmeförlust via otätheter och öppningar. 
Läckageflödet genom klimatskalet får vara maximalt 0,30 l/s, m² vid en tryckdifferens på 50 
Pa enligt FEBY:s kravspecifikation. 
 

Qv = qv × ρ × cp × (1-v) 

Uteluftsflöde: 0,35 l/s, m² golvarea (BBRs krav) 
qv = 0,35 x 148,64 / 1000 = 0,052 m³/s 
Qv = 0,052 × 1,2 × 1000 × (1-0,85) = 9,36 W/°C 

Qv: ventilationsförlust, värmeförlust via ventilationen. Uteluftsflödet rekommenderas vara 
0,35 l/s, m² golvarea i en bebodd bostad enligt BBR 19, 6:251 Kap. 

 
Qtot = 86,36 + 6,26 + 9,36 = 101,98 W/°C 

 
Gratisvärmetillskottet (Hushållsenergin) ≈ 5 479,6 kWh 

Avser värmetillskott som tillförs byggnaden utöver uppvärmningssystemet, 
exempelvis värme från människor, maskiner, belysning, solinstrålning etc. 
 

Pgratis = Gratisvärmetillskottet / Drifttid 

Pgratis = 5479,6/8760 = 0,630 kW = 630 W 

Gratisvärmetillskottet(Hushållsenergin) genom värmesystemets drifttid ger Pgratis. 

 
Tgräns = Tinne – Pgratis/Qtot  

Tgräns = 21 – 630/101,98 = 14,9 °C 

Vi har för passivhuset sänkt inomhustemperaturen till 21 grader för att göra en 
energibesparing.  
 

Gt(Tgräns = 14,9°C ; Tun= 7,3 °C) ger genom interpolation: 
Gt(Tgräns=14°C; Tun= 7,3°C) : 70600 – 0,3(70600 – 62700)= 68230 °Ch 
Gt(Tgräns=15°C; Tun= 7,3°C) :  77200 – 0,3(77200 – 69000)= 74740 °Ch 
Gt(Tgräns=14,9°C; Tun= 7,3°C): 68230 + 0,9(74740 – 68230)= 74089 °Ch 
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Uppvärmningsenergibehov: 
Euppvärmning = Qtot × Gt  

Euppvärmning = 101,98 × 74 089 / 1000 ≈ 7 555,6 kWh per år 

Varmvattenenergibehov: 
Evv= (5,0 × antal lgh + 0,015 × Atemp) × 365  

Evv = (5,0×1 + 0,015×153,39) × 365 ≈2 664,8 kWh per år 

 
Energiprestanda för uppvärmning och varmvatten: 
Etot = Euppvärmning + Evv = 7 555,6 + 2664,8 ≈ 10 220,4 kWh/år 
 
Byggnadens Energianvändning för uppvärmning och varmvatten(köpt energi): 
Energiprestanda för uppvärmning och varmvatten/årsvärmefaktor(VP)  
= 10 220,4 / 3,24 ≈ 3 154,4 kWh/år. 
 
 Årsvärmefaktorn är hämtad från Nibes F470:s beskrivning av teknisk data.47

 
Efastighetsenergi:  2 163,5 kWh per år. (Presenteras under Villa 1 – Driftdata) 
 
Byggnadens Energianvändning(köpt energi): 
3 154,4 + Efastighetsenergi = 3 154,4 + 2 163,5 = 5 317,7 kWh/år 

 
 Vidare information om årsvärmefaktor finns i termologin. 

 
Byggnadens Specifika Energianvändning: 
Byggnadens energianvändning/ Atemp = 5 317,9 / 148,64 = 35,8 kWh /m2 och år 

Vi har i denna beräkning använt oss av den fastighetsenergi som uppskattats används i den 
befintliga villan idag, vilken kommer vara betydligt lägre i vårt ombyggda hus då antalet 
drifttimmar kommer sänkas betydligt eftersom passivhuset till största delen 
självuppvärmande. Detta kommer att leda till en minskad specifik energianvändning som 
troligtvis uppnår kravet för passivhusstandard.  

Man kan även ytterligare komplettera byggnaden med solfångare för varmvatten samt 
solceller för elförbrukning för att ytterligare säkra att passivhusstandard uppnås.  

Rekommendationen på 5-25 kWh/m² och år vilket byggnaden ska kunna uppnå. 

 

                                                           
47 Nibe F470, 2011 
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Bilaga 17 
 

Passivhus - Fuktberäkning 

 

Vinterberäkningar: Ute temperatur: -16°C 48

Sommarberäkningar: Ute temperatur: 17°C

  RÅ: 86 % 
  Inne temperatur: 21 °C  RÅ: 30 % 

49

  Mark temperatur: 8,5 °C

  RÅ: 74 % 
  Inne temperatur: 21 °C  RÅ: 65 % 

50   
       
Relativa ånghalterna är hämtade från s. 48 och tabell 4.4 (juli) s. 84 i TB 51

För att ingen skada i form av röta ska kunna uppstå får den relativa fuktigheten inte 
överstiga 75-80 % för trämaterial vilket är det kritiska materialet i våra konstruktioner. 

 

 

Vägg 

Två fuktberäkningar har utförts på väggen, en på sommaren och en på vintern för att 
säkerställa att inga fuktproblem kan uppstå. Eftersom väggen innehåller träreglar är det 
extra viktigt att kontrollera så att ingen del i väggen uppnår en relativ ånghalt på 75-80 %, 
vilket skapar mögelpåväxt hos trä under kritiska förhållanden.  

 
Väggens isoleringsskikt innehåller en viss procent reglar som man måste ta hänsyn till. 
Nedan presenteras därför ett medelvärde av både λ-värdet och δ-värdet för dessa skikt för 
användning i kommande temperatur- och fuktuppställning.  
 
λ-värde för skiktet mineralull/trä i vägg:  
(45/600)×0,14 + (555/600)×0,033 = 0,041 

δv-värde för skiktet mineralull/trä i trä:  
(45/600)×0,000002 + (555/600)×0,0000172 = 1,161 × 10-5 

                                                           
48 DVUT enligt gamla ritningar 
49 SMHI månadsmedeltemperatur, Laholm 2011 
50 SMHI årsmedeltemperatur, Laholm 2011 
51 Tillämpad Byggnadsfysik, 2007 
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Kallvind 

Temperaturberäkning: 

Abjälkklag 120,26 m² 
Rbjäöklag  1/U = 1/0,086 = 11,63 m²°C/W Bjälklagets u-värde från Isover 
Tinne 21 °C 
C x ρ 1200 Ws/m³°C  Luftensvärmekapacitet 
Ra 0,04(0,3/1000) = 0,000012 m³/s, m² Tillåtet läckage = 0,3 l/s, m² enl. FEBY 
    Normalt byggt hus = 4% vid 50 Pa 

Qtillförd  = (120,26 / 11,63)(21 - Tvind) + (1200 x 0,000012)(21 – Tvind) 
            = 217,4524 – 10,3544 Tvind 

 

 Tan 27° =x / 3,9   x= 1,99  
 3,9² + 1,99² = y² y = 4,38 

 

 

 

 

Atak 2(15,6 x 4,38) = 136,656 m² 
Rtak Rse + Takpapp + Styrofoam 250 + Råspont + Rsi 
 0,04 + (0,026) + (0,05/0,034) + (0,021/0,14) + 0,13 = 1,82 
 
Tute -16 °C    
C x ρ 1200 Ws/m³°C 
n 0,5 oms/h   Väljer en omsättning på 0,5 vintertid 
V (15,6 x 7,8 x 1,99)/2 =121,1 m³ 

 
Qbortförd = (136,656 / 1,82)(Tvind – (-16))  + 1200((0,5 x 121,1)/3600)(Tvind – (-16)) 
 = 95,269 Tvind + 1524,299 
 

Qtillförd = Qbortförd 

217,4524 – 10,3544 Tvind = 95,269 Tvind + 1524,299 

Tvind = -12,4 °C 
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Fuktberäkning 

Abjälklag 120,26 m² 
Zbjälklag Lösull + plastfolie + gipsskiva 
 (0,5/0,000024) + 2 000 000 +(0,009/0,000002) = 2 025 333,3 

vinne 5,496 g/m³    Tinne = 21 °C  RÅ = 30 %  
Ra 0,04(0,3/1000) = 0,000012 m³/s, m²  Samma som tidigare 

 

Gtillförd = (120,26 / 2025333,3)(5,496 – vvind) + (0,000012)(5,496 – vvind) 
 = 0,000392 – 0,000071 vvind 

 

Atak 2(15,6 x 4,38) = 136,656 m²  Samma som tidigare 
Ztak Styrofoam 250 + takpapp + råspont 
 (0,05/0,0000014) + 400 000 + (0,021/0,000002) = 446 214,29 

Tute -16 °C    
vute  1,0922 g/m³    Tute= -16 °C  RÅ= 86%  
n 0,5 oms/h    Samma som tidigare 
V (15,6 x 7,8 x 1,99)/2 =121,1 m³ 

 

Gbortförd = (136,656 / 446 214,29)(vvind - 1,0922) + ((0,5 x 121,1) / 3600)(vvind – 1,0922) 
 = 0,017125 vvind – 0,018704 
 

Gtillförd = Gbortförd 

0,000392 – 0,000071 vvind =  0,017125 vvind – 0,018704 

Vvind = 1,11 g/m³ 

 

Resultat 

Tvind = -12,4 °C  vs = 1,74 g/m³ 
Vvind = 1,11 g/m³  

RÅ vind= (1,11 / 1,74) = 63,8 %  
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I beräkningen ovan redovisas temperatur och fuktberäkning för byggnadens kallvind dvs. ett 
ventilerat, ouppvärmt vindsutrymme med isolerat vindsbjälklag.  Kallvinden är en kritisk 
konstruktion främst under vinterhalvåret då temperaturen blir låg och den relativa 
fuktigheten hög.   
 
Problemet med konstruktionen är när ett otätt vindsbjälklag i kombination med övertryck 
inomhus orsakar fuktkonvektion vilket i sig skapar kondens i vindsutrymmet. Åtgärder för 
detta blir tilläggsisolering som i kombination med tät plastfolie i vindsbjälklaget minimerar 
fuktrörelser i konstruktionen. En annan åtgärd blir att isolera yttertaket vilket medför ett 
varmare klimat på vinden som också bidrar till minskad risk för kondens. 
 
I nedanstående temperatur- och fuktuppställning klargörs att det inte råder någon risk för 
fuktproblem i bjälklagets ingående delar. 
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Varmtak 

Två fuktberäkningar har även gjorts för varmtaket, en på sommaren och en för vintern. 
Konstruktionen hamnar trots åtgärder som tilläggsisolering på yttertaket på en relativ 
fukthalt på 85,3 % under vinterhalvåret, vilket ofta är förekommande i taks yttre delar då 
den relativa ånghalten under vinter alltid är hög. Detta medför inga problem med 
rötangrepp, då det i lagret inte finns något utsatt trämaterial som kan ta skada. 
Förutsättningarna för mögelpåväxt i trä kräver att det under en längre period är en hög 
relativ ånghalt i kombination med en tempertur på minst 5°C.52

 
  

λ-värde för skiktet mineralull/trä i bjälklag:        (45/1200)×0,14 + (1155/1200)×0,033 = 0,037 

δv-värde för skiktet mineralull/trä i bjälklag:      (45/1200)×0,000002 +  
               (1155/1200)×0,0000172 = 1,663 × 10-5 

Nedanför presenteras de båda beräkningarnas temperatur- och fuktuppställning. 
 
 
 
  

                                                           
52 Tillämpad Byggnadsfysik, 2007 
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Uteluftsventilerad krypgrund 

 
Temperaturberäkning 

A bjälklag  120,26 m2  
R bjälklag  1 / U = 1/0,163 = 6,135 m2°C/W Bjälklagets U-värde från Isover. 
T inne  21 °C 
c × ρ  1200 Ws/m3°C  Luftens värmekapacitet. 
Ra  0,04(0,3/1000) = 0,000012 m3/s, m2 Tillåtet läckageflöde = 0,30 l/s, m2 
    Normalt byggda hus: 4 % vid 50 Pa 

 
Q tillförd  = (120,26/6,135)(21-Tkryp) + (1200 × 0,000012)(21-Tkryp) 
 = 411,9503 – 19,6167 × T kryp 

 

A grundmur  2(0,5 × 7,8) + 2(0,5 × 15,6) = 23,4 m2 
 
R grundmur Rse + Lättklinkerblock + + Rsi 

 0,04 + (0,4/0,20) + 0,13 = 2,17 m2°C/W 

T ute 17 °C    
c × ρ 1200 Ws/m3°C  Luftens värmekapacitet. 
n 2 oms/h   Ventilationen ökar på sommaren och 
    sänks till ca 0,5 oms/h under vintern. 
V 7,8 × 15,6 × 0,5 = 60,84 m3 

A mark 120,26 m2 
T mark 8,5 °C     
R mark Rse + Dränering + Styrofoam 250 + Rsi  
 0,04 + 0,2 + (0,30/0,034) + 0,13 = 9,19353 m2°C/W Dränering: s.490 TB53

 
Q bortförd  = (28,08/2,17)(Tkryp - 17) + ((1200 × 2 × 60,84)/3600)(Tkryp - 17) + 
 (120,26/9,19353)(Tkryp - 8,5) 
 = 66,58103 × Tkryp – 1020,68954 
 

 

Q tillförd = Q bortförd  

411,9503 – 19,6167 × T kryp = 66,58103 × Tkryp – 1020,68954 

                                                           
53 Tillämpad byggnadsfysik, 2007 
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T kryp =  16,6 °C 

 

Fuktberäkning 

A bjälklag  120,26 m2 

Z bjälklag  Golvspånskiva + Isolering (UNI-skiva 33) + Styrofoam 250 
 (0,022/0,0000003) + (0,195/0,0000172) + (0,040/0,0000014) = 113242,0  

V inne 11,9 g/m3    Tinne = 21 °C; RÅ = 65 %  
R a 0,04(0,3/1000) = 0,000012 m3/s, m2  Samma som ovan. 

A mark 120,26 m2  
Z mark Styrofoam 250 
 (0,30/0,0000014) = 214285,7 s/m 
v mark 8,55 h/m3    Tmark = 8,5 °C; RÅ = 100 %  
      
g mark = (1/214285,7143) × (8,55 – vkryp)   
 = 0,0000399 – 0,000004667 vkryp 

G tillförd = (120,26/113242,0)(11,9-vkryp) + 0,000012(11,9-vkryp) + 
 120,26(0,0000399 - 0,000004667 vkryp) 
 = 0,017591 – 0,001635 × vkryp 

 

 

A grundmur  2(0,5 × 7,8) + 2(0,5 × 15,6) = 23,4 m2 

Z grundmur Lättklinkerblock  
 (0,4/0,000003) = 133333,3 s/m 

V ute 10,7 g/m3   Tute = 17 °C; RÅ = 74 % 
n 2 oms/h    Samma som ovan 
V  7,8 × 15,6 × 0,5 = 60,8 m3 

G bortförd = (23,4/133333,3)(vkryp-10,7) + ((2 × 60,84)/3600)(vkryp – 10,7) 
 = 0,03398 × vkryp – 0,36408 

 

G tillförd = G bortförd 

0,017591 – 0,001635 × vkryp = 0,03398 × vkryp – 0,36408 

V kryp = 10,7 g/m3 
 



ENERGIEFFEKTIVISERING I VILLOR den 7 maj 2012 
 

Sida | 106  
 

 
Resultat: 

T kryp = 16,6 °C   vs (16,6°C) = 14,13 g/m3 

v kryp = 10,7 g/m3 
 
RÅ = 10,7/14,13 = 0,757 = 75,7 % 
 

I beräkningen ovan redovisas temperatur och fuktberäkning för byggnadens 
uteluftventilerade krypgrund. Utrymmet under byggnaden är omringat av en grundmur och 
ventileras via öppningar i muren.  Krypgrunden är en kritisk konstruktion främst under 
sommarhalvåret då varmluft möter kall yta i grunden och den relativa fuktigheten ökar. 
Även marken tillför fukt under sommaren då denna vill nå jämnvikt med den rådande 
fukthalten i krypgrunden. Åtgärder för detta blir främst markisolering för att höja 
temperaturen och där med sänka risken för kondensation av den inströmmande varma 
sommarluften. Genom att även isolera bjälklagets undersida förhindras fukttransport till 
känsliga material i konstruktionen då isoleringen inte suger till sig fukt vid eventuell 
kondensation. 

Golvbjälklagets isoleringsskikt innehåller en viss procent reglar som man måste ta hänsyn till. 
Nedan presenteras därför ett medelvärde av både λ-värdet och δ-värdet för detta skikt för 
användning i kommande fuktuppställning. 
 
λ-värde för skiktet mineralull/trä i bjälklag:  
(45/1200)×0,14 + (1155/1200)×0,033 = 0,037 
 

δv-värde för skiktet mineralull/trä i bjälklag: 
(45/1200)×0,000002 + (1155/1200)×0,0000172 = 1,663 × 10-5 
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Bilaga 18 
 

Materialdata 

 
Material 

Ånggenomsläpplighet 
δv [10-6 m2/s] * 

Värmeledningsförmåga 
λ [W/m°C] 

 
Mineralull 

 
17,2 

 

 
0,030-0,036 

[Isover] 

 
Fasadskiva 

 
0,6 

[Produktlista, Byggolit] 

 
0,031 

[Isover] 

 
Styrofoam 250 (Cellplast) 

 
1,4 

 

 
0,034 

[Isover] 

 
Asfaboard 

 
0,3 

 

 
0,065 

[Isover] 
 

 
Golvspånskiva 

 
0,3 

 

 
0,18 

[Isover] 

 
Lättklinkerblock 

 
3 

 
0,20 

[produktinfo: LECA] 

 
Trä 

 
2 
 

 
0,14 

[Isover] 

 
Takpapp 

 
- 

 
0,039 

[Isover] 

 
Gipsskiva 

 
- 

 
0,25 

[Isover] 

   

*Uppskattade värden från tidigare övningsexempel i kurserna Byggfysik 1 och 2 samt från boken 
Tillämpad Byggnadsfysik.  
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