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Abstract	  
This master thesis has been carried out in the autumn of 2011, on assignment of the 
department of Applied Physics and Electronics (TFE) at Umeå University. The thesis 
is a part of the ongoing project, Energieffektivt byggande i kallt klimat, which is a 
collaboration between the municipality of Umeå, Umeå university and market 
participants in the Umeå region. The goal of this work is to create and compile a solid 
base of measurements to show the energy saving potential in the housing sector and to 
explore if there is an increased risk of mold, rot or fungus growth in energy efficient 
houses. The long-term goal is that the result of this project will lead to increased 
motivation to build energy efficient houses even in these latitudes.  
 A compilation of the energy requirement has been made for four single-family-
houses in the Umeå region throughout the year 2011. Temperatures and humidity has 
continuously been logged in the various layers of the building components and in 
indoor and outdoor air. Flow rates and temperatures of water in heating systems and to 
hot tap water have been logged. Electricity consumption has also been continuously 
collected. In total, between 27 and 40 sensors were installed in each house. 
 The energy use has thereby been identified and categorized according to if the use 
is for heat, hot tap water, household electricity and in terms of total electricity- and 
energy use. Performance has been investigated for installations with energy saving 
purposes such as heat exchangers, a 30 m long preheating pipe buried in the ground 
and a geothermal heat pump. 
 The results of the compilations show that the houses, with normal year corrected 
values, have an energy requirement for heating and hot tap water at between 67 and 81 
kWh/m2y. The heat and hot tap water requirement for one of the houses was only half 
of the requirement in BBR of 130 kWh/m2y for houses with other type of heating 
source than electrical heating.  
 The measurements show that there is no risk of mold or rot anywhere in any of the 
houses. 
 In one of the houses it was showed that a preheating pipe along with a well-
functioning heat exchanger was enough so no additional pre-heating of the incoming 
air was necessary, even during the coldest period of the year. 
 The geothermal heat pump delivered in average 2.5 times more energy than it 
consumed. This reduced the amount of purchased energy for heating and hot tap water 
by about 60 % on a yearly basis. 
 
Overall, there is nothing in this research that indicates that there are any hinders for 
constructing energy efficient buildings in cold climates. No increased risk of rot or 
mold has been detected which has been a common misconception about energy-
efficient, airtight houses.  
 Rather, there is a quite large saving potential both moneywise for the individual 
and for the environment, in both the short and the long term. 
 	  



 

Sammanfattning	  
Under hösten 2011 har detta examensarbete utförts på uppdrag av institutionen för 
Tillämpad Fysik och Elektronik (TFE) på Umeå universitet. Examensarbetet är en del i 
det pågående projektet Energieffektivt byggande i kallt klimat, vilket är ett sammarbete 
mellan Umeå kommun, Umeå universitet och marknadsaktörer i Umeåregionen. Målet 
med arbetet är att ta fram och sammanställa ett gediget mätunderlag för att synliggöra 
möjligheterna till energibesparingar inom bostadssektorn samt undersöka om 
energieffektivare hus medför ökad risk för exempelvis mögel, röta och svamppåväxt. 
På sikt är förhoppningarna att detta skall leda till en ökad motivation att bygga 
energieffektivt även på dessa breddgrader. 
 En sammanställning av energibehovet har gjorts för 4 enfamiljsvillor i 
Umeåregionen under helåret 2011. Temperaturer och fukt har kontinuerligt loggats i 
olika skikt av husens byggnadsdelar, samt i inom- och utomhusluften. Flöden och 
temperaturer på vatten till värmesystem och tappvarmvatten har loggats. 
Elanvändningen har även den kontinuerligt samlats in. Sammanlagt har mellan 27 och 
40 mätgivare varit installerade i respektive hus.  
 Energianvändningen har på detta sätt kunnat kartläggas och kategoriseras efter 
användningsområdena värme, tappvarmvatten, hushållsel samt total el- och 
energianvändning. Prestanda har undersökts för energibesparande installationer så som 
värmeväxlare, ett 30 m långt markförlagt förvärmningsrör för tilluft samt en 
bergvärmepump. 
 Resultaten från sammanställningarna visar att husen, med normalårskorrigerade 
värden, har ett energibehov till värme och tappvarmvatten på mellan 67 och 81 
kWh/m2y. Värme- och varmvattenbehovet var i ett av husen endast hälften av det i 
BBR ställda kravet på 130 kWh/m2y för hus med annan typ av uppvärmning än 
direktverkande el. 
 Mätningarna visar att det inte föreligger någon risk för mögel eller röta någonstans 
i något av husen. 
 I ett av husen kunde ett markförlagt förvärmningsrör tillsammans med en väl 
fungerande värmeväxlare värma luften så effektivt att ingen ytterligare förvärmning av 
tilluften var nödvändig. Detta även under årets kallaste perioder. 
 Bergvärmepumpen som undersökts har i genomsnitt levererat 2,5 ggr mer energi 
än den förbrukat vilket reducerat mängden köpt energi till värme och tappvarmvatten 
med ca 60 % på årsbasis. 
 
Sammantaget är det inte någonting i denna undersökning som tyder på några 
föreliggande problem med att bygga energieffektiva byggnader i kallt klimat. Ingen 
förhöjd risk för röta eller mögel har påvisats vilket annars är en vanlig missuppfattning 
kring energieffektiva, täta hus.  
 Istället tyder det mesta på att besparingsmöjligheterna är stora såväl för den egna 
plånboken som för miljön, både på kort som lång sikt. 
	  

 	  



 

Förord	  
Detta examensarbete omfattar 30 hp och är en obligatorisk del i Civilingenjörsexamen 
i Energiteknik vid institutionen för Tillämpad Fysik och Elektronik (TFE) på Umeå 
universitet.  
 
Jag vill rikta ett stort tack till min handledare Ronny Östin för sitt stöd och för mycket 
givande diskussioner under arbetets gång. Han har trots stor egen arbetsbelastning 
alltid varit tillhands för att bemöta mina funderingar och frågeställningar. Jag vill även 
rikta ett tack till all övrig personal vid TFE för sitt trevliga bemötande. 
 
Umeå, februari 2012 
 
Viktor Johansson   
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1	  Inledning	  

1.1	  Bakgrund	  
Bostäder och lokaler står för ungefär 40 % av den totala energiförbrukningen inom EU 
[1]. En stor del av detta skulle kunna sparas om energieffektivare konstruktion och 
teknik används till våra byggnader. 
 Som det ser ut idag finns det mycket få energieffektiva byggnader uppförda i det 
kalla klimat som råder i de norra delarna av Sverige. Stiltjen som råder i 
byggbranschen gällande uppförandet av lågenergihus i denna region beror till viss del 
på bristen av uppförda och uppföljda projekt. Kunskaperna om att bygga 
energieffektivt och vilka eventuella problem och risker detta medför i kalla klimat kan 
förbättras. Med bakgrund av detta har projektet Energieffektivt byggande i kallt klimat 
startat som ett samarbete mellan Umeå kommun, Umeå universitet och 
marknadsaktörer i Umeåregionen. Inom ramarna för projektet har fyra 
enfamiljsbostäder samt två flerbostadshus uppförts, alla med låg energiförbrukning 
som ledstjärna. I dessa byggnader har temperaturer och fuktprocent i olika 
byggnadsdelar, ventilations- och vattenflöden samt elförbrukning kontinuerligt mätts 
under hösten 2010 och fram till idag (februari 2012) och kommer så fortsätta i några år 
framöver. Syftet med projektet är att ta fram ett gediget mät- och utvärderingsunderlag 
med fokus på energieffektivt byggande i regionen. Intentionen är att med detta främja 
en kvalitetssäkring av byggprocessen vid uppförandet av energieffektiva hus samt 
fungera som riktningsgivare och inspiration för framtida satsningar på energieffektivt 
byggande [2].  

1.2	  Syfte	  
Syftet med detta examensarbete är att göra en sammanställning av hur de inom 
projektet Energieffektivt byggande i kallt klimat uppförda byggnaderna, utifrån ett 
energiperspektiv, beter sig. En övergripande bild av vilka för- och nackdelar ett fortsatt 
energieffektiviserande arbete inom bostadssektorn för med sig skall även hanteras. 
Detta ur ett livscykelperspektiv samt även ur ett boendeperspektiv.  
 

1.3	  Mål	  
Målet med arbetet är att bidra till en större drivkraft att bygga energieffektiva 
byggnader i det kalla klimat som råder i norra delarna av Sverige. Ta fram ett underlag 
som visar på den potential som finns för energibesparingar inom bostadssektorn men 
även visa på begränsningarna som finns för detta. Begränsningarna skall undersökas ur 
ett livscykelperspektiv samt ur ett boendeperspektiv. 
 

1.4	  Avgränsningar	  
Energiförbrukningen skall kartläggas i 4 enfamiljsvillor. Energin skall kategoriseras 
efter användningsområde och fokus skall ligga på att fastställa husen värmetekniska 
prestanda. Arbetet kommer att vara avgränsat till de fyra enfamiljsvillorna.  
 Hänsyn kommer inte att tas till inverkan från strålningsenergin från solen eller 
inverkan från vind.  
 Ekonomiska aspekter kring lågenergihus kommer inte beaktas. 
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 Miljöaspekter kommer inte vara i fokus även om strävan efter en bättre miljö 
genomgående finns med som en underton till följd av bättre energihushållning. 

2	  Beskrivning	  av	  byggnaderna	  

2.1	  Villa	  Falk	  

2.1.1	  Allmän	  beskrivning	  
Villa Falk är en 
enfamiljsvilla med en 
bruttoarea på omkring 
140 m2 fördelat på en 
bottenvåning och ett 
loft. Villan har 
invändigt ett ryggåstak 
och utvändigt ett 
sadeltak i plåt och fasad 
av lockpanel i trä. 
Tomten som är belägen 
i MåBraByn i Sikeå är 
skänkt av Robertsfors 
kommun. I dagsläget 
bebos huset av två 
personer.  
  

I stället för traditionell toalett är bostaden utrustad med Separett toalett. Fekalierna 
tas omhand och komposteras för att sedan återförs till naturen. Urinen förvaras i en 
betongtank på 2,6 m3. BDT1-vatten renas genom infiltration i ett kompaktfilter.  

2.1.2	  Värmesystem	  	  
Huset är utrustat med en vattenmantlad pelletskamin som skall stå för den största delen 
av uppvärmningen av bostaden samt varmvatten. För att minska på eldningsbehovet 
under årets soligare perioder har även 7,5 m2 solfångare installerats på taket i sydlig 
riktning. Dessa är av fabrikat Svesol. Båda dessa system leds till en ackumulatortank 
av fabrikatet Dalatank. Villan har Vattenburen golvvärme kopplat till 
ackumulatortanken. Den huvudsakliga elen kommer från vindkraftverk. 

2.1.3	  Ventilationssystem	  	  
Tilluften in i bostaden förvärms i ett ca 35 m långt markbundet rör med diametern 200 
mm. Värmen i frånluften återvinns i en ventilationsvärmeväxlare där den energirika 
frånluften värmer den inkommande tilluften. Kombinationen av dessa två system skall 
minska behovet av att på annat sätt förvärma tilluften. Om sådan förvärmning i 
undantagsfall ändå är nödvändig är ventilationssystemet utrustat med en elektrisk 
resistansvärmare.  
 Den inkommande luften tas in i vardagsrum och sovrum via ventiler i taket och 
frånluften tas via öppna avlopp i badrum, tvättstuga, toa och avlopp under diskmaskin i 
köket. Vattenlås är placerat utanför huset.  
                                                
1 Bad-, Disk-, Tvättvatten 
2 I fastighetsenergin ingår fast belysning på och inne i byggnaden, värmekablar, pumpar och dylikt som 
bidrar till försörjning av fastigheten. BBR 16 (BFS 2008:20) 
3 Atemp - Arean av samtliga utrymmen, avsedda att värmas till mer än 10˚C. Area som upptas av 

Figur 1 Villa Falk 
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 Huset har ett projekterat ventilationsflöde på 0,35 l/m2s. 

2.1.4	  Isolering	  
Isoleringen i grunden består av 300 mm foamglas samt ca 400 mm järnsand och 400 
mm fyllnadssand. Väggarna är bestyckade med 350 mm foamglas medan taket har 400 
mm direkt under yttertaket, även detta foamglas. Energieffektiva fönster gör att hela 
byggnaden sammantaget har ett genomsnittligt u-värde på ca 0,15 W/m2K. 

2.1.5	  Energiförbrukning	  
Energibehovet till uppvärmning och varmvatten var projekterat till 50 kWh per 
kvadratmeter och år. 

2.1.6	  Produktionskostnad	  
Hus ca: 2,6 Mkr, grundarbeten 250 tkr, avlopp ca: 100 tkr och ca: 250tkr garage, totalt 
ca: 3,2 Mkr.  

	  

2.2	  Villa	  Pettersson	  

2.2.1	  Allmän	  beskrivning	  
Villa Pettersson är en 
enfamiljsvilla med 
bruttoarea på omkring 
133 m2. Huset är delvis 
byggt i två plan och har 
en terras på den låga 
delen mot sydväst. 
Byggnaden har liggande 
träfasspont och 
spröjsade fönster. 
Yttertaket är belagt med 
torv med takrännor av 
trä. Entrén är placerad i 
väster och från öst finns 
en ingång till husets 
tvättstuga. Grundplatta 
är i betong och stommen 
är uppförd som dubbel regelstomme i trä. Vindtätning på utsidan av huset bildar en 
termos med ångbromsen på insidan vilket innebär att huset är väl säkrat mot 
fuktlagring. 

2.2.2	  Värmesystem	  
Villan har elektrisk golvvärme i badrummet med en effekt av 700 watt samt 
eftervärmning av tilluft med en effekt av 900 watt.  

2.2.3	  Ventilationssystem	  
Ventilationssystemet är ett till- och frånluftssystem med värmeväxling och eftervärme. 
Värmen i frånluften återvinns i en ventilationsvärmeväxlare där den energirika 
frånluften värmer den inkommande tilluften. Tilluftsflödet sker i sov- samt vardagsrum 
och frånluften tas från köket och badrummet. 

Figur 2 villa Pettersson 
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2.2.4	  Isolering	  
I grunden ligger ett 300 mm tjock lager av cellplast och väggarna har ett skikt av 300 
mm mineralull. Isoleringen i taket består av 500 mm mineralull. Fönster och dörrar har 
u-värden på 0,7 respektive 1,2 W/m2K. 

2.2.5	  Energiförbrukning	  
Energibehovet för värme och tappvarmvatten är beräknat till 50 kWh per kvadratmeter 
och år. 

2.2.6	  Produktionskostnad	  
Totalt uppgår produktionskostnaden till 1,8 Mkr. 
 

2.3	  Villa	  Carlstedt	  

2.3.1	  Allmän	  beskrivning	  	  
Villa Carlstedt är en 
enfamiljsvilla med 
bruttoarea på omkring 
220 m². Huset är delvis 
uppfört i två 
våningsplan. Byggnaden 
har liggande träfasspont 
som fasadmaterial och 
relativt stora fönster mot 
söder. Yttertaket är 
belagt med takpannor i 
betong. Entrén är mot 
söder och i öst finns en 
ingång till husets 
tvättstuga. Grundplatta 
är i betong och stommen 
är en regelstomme i trä. I 
dagsläget är huset bebott av två vuxna och två barn. 

2.3.2	  Värmesystem	  	  
En bergvärmepump förser villan med värme genom vattenburen golvvärme på 
bottenvåningen och vattenradiatorer på övervåningen samt tappvarmvatten. 
Bergvärmepumpen är placerad i garaget och försörjningen sker genom en 
värmekulvert in till villan. 

2.3.3	  Ventilationssystem	  
Ventilationssystemet är ett till- och frånluftssystem med värmeväxling. Värmen i 
frånluften återvinns i en roterande ventilationsvärmeväxlare där den energirika 
frånluften värmer den inkommande tilluften.  

2.3.4	  Isolering	  
I grunden ligger ett 300mm tjockt lager av cellplast och väggarna har ett skikt av 285 
mm stenull. I taket finns ett 600 mm tjockt lager lösull. Fönstren har ett u-värde på 
1,2W/m2K. 

Figur 3 villa Carlstedt 
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2.3.5	  Energiförbrukning	  
Energibehovet är beräknat till 32 kWh per kvadratmeter och år för uppvärmning och 
tappvarmvatten. 

2.3.6	  Produktionskostnad	  	  
Totalt uppgår produktionskostnaden till 3,2 Mkr. 
 

2.4	  Villa	  Dario	  

2.4.1	  Allmän	  beskrivning	  
Villa Dario är en 
tvåvåningsvilla som är 
uppförd i en V-formation 
som vetter mot söder, 
vilket även de flesta 
fönster gör för att i 
största mån nyttja solens 
värme. Den totala 
uppvärmda golvarean är 
269 m2. Taket är byggt 
som ett sadeltak med en 
beklädnad av 
betongpannor. 
Ytterväggarna har en 
beklädnad av träpanel 
och grunden är av typen 
platta på mark med en tjocklek av 0,1 m. 

2.4.2	  Värmesystem	  	  
Fjärrvärmenätet förser huset med både tappvarmvatten och värme. I husets 
nedervåning är ett golvvärmesystem integrerat i betonggolvet och på övervåningen 
sker uppvärmningen genom vattenburna radiatorer.  

2.4.3	  Ventilationssystem	  
Ventilationssystemet är utrustat med en värmeväxlare samt en eftervärmare kopplad 
till fjärrvärmesystemet för att nå önskad temperatur på tilluften. 

2.4.4	  Isolering	  
I grunden ligger ett 400 mm tjockt lager av cellplast och väggarna har ett skikt av 370 
mm lösullsisolering som utgörs av träfiber från tall vilket skall ha en låg 
genomsläpplighet för luft och vara vattenavvisande. I taket finns ett 500 mm tjockt 
lager av tall-träfibrer av lös karaktär för att bättre täppa till de luftfickor som kan 
uppstå mellan tvärslåar i takkonstruktionen.  

2.4.5	  Energiförbrukning	  
Ingen sådan uppgift fanns att finna. 

2.4.6	  Produktionskostnad	  	  
Ingen sådan uppgift fanns att finna. 
 

Figur 4 Villa Dario 
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3	  Reglemente	  kring	  energianvändning	  i	  bostäder	  	  

3.1 Boverkets byggregler (BBR) 
 
I kapitel 9 om energihushållning i BBR står det att [3]: 

 
Byggnader ska vara utformade så att energianvändningen 
begränsas genom låga värmeförluster, lågt kylbehov, effektiv 
värme- och kylanvändning och effektiv elanvändning. 
 

Maximal energianvändning till uppvärmning, tappvarmvatten och fastighetsenergi2 för 
nybyggnationer där uppvärmningen kommer från direktverkande el eller vattenburen 
elvärme är Qmax=95/75/55 kWh/m2Atemp

3 per år för klimatzon 1,2 respektive 3 (se figur 
5) och gäller för bostäder [3]. Dessa värden får dock under specifika förutsättningar 
överskridas med upp till 20 % [3]. Ett sådant undantag gäller då inga andra 
uppvärmningsformer än elvärme är tillgängliga, eller ens möjliga, för den specifika 
platsen där byggnaden är belägen. Dvs. att om uppvärmningsformer så som fjärrvärme, 
bergvärme, etc. av geografiska skäl (långt från närmaste kraftvärmeverk) eller 
geologiska skäl (ingen lämplig berggrund för bergvärme) inte kan brukas så får denna 
gräns överskridas. I BBR 2011 i kapitlet 9 om energihushållning går det att läsa:  
 

Allmänt råd 
Exempel på särskilda förhållanden där mer elenergi och högre 
eleffekt kan vara motiverat är  
– om geologiska eller andra förutsättningar inte möjliggör 
installation av värmepump och inga andra uppvärmningsformer 
såsom fjärrvärme eller biobränsle är möjliga, eller 
– om kravet på specifik energianvändning inte är möjligt att 
uppfylla av kulturhistoriskt motiverade begränsningar. Vid 
sådan förutsättning bör värdena i tabell 9:2b dock inte 
överskridas med mer än 20 %. 
 

För byggnader där energin till uppvärmning och tappvarmvatten kommer från annan 
källa än el är motsvarande gränser Qmax 130/110/90kWh/m2 Atemp per år [3]. Att 
regelverket tillåter en högre energiförbrukning i dessa fastigheter beror på att el har 
högre energikvalité och bör därmed användas till andra användningsområden än 
uppvärmning.  En sammanställning av gällande energikrav från BBR presenteras i 
tabell 1 nedan. 
 
  

                                                
2 I fastighetsenergin ingår fast belysning på och inne i byggnaden, värmekablar, pumpar och dylikt som 
bidrar till försörjning av fastigheten. BBR 16 (BFS 2008:20) 
3 Atemp - Arean av samtliga utrymmen, avsedda att värmas till mer än 10˚C. Area som upptas av 
innerväggar, öppningar för trappa, schakt och dylikt, inräknas. Area för garage, inom byggnaden i 
bostadshus eller annan lokal-byggnad än garage, inräknas inte. BBR 16 (BFS 2008:20) 
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Tabell 1 Energikrav för värme och tappvarmvatten från BBR 
 Byggnadens specifika 

Energianvändning - 
Elvärme 
[kWh/ m2Atempy] 

Byggnadens specifika 
Energianvändning - Ej 
elvärme 
[kWh/m2Atempy] 

Klimatzon 1 95 130 
Klimatzon 2 75 110 
Klimatzon 3 55 90 
 
 
Det totala U-värdet för klimatskalet får 
i medeltal inte överstiga 0,4 W/m2K för 
byggnader med direktverkande el och 
sedan uppdateringen i BBR 2011 gäller 
samma U-värde även för icke 
eluppvärmda byggnader.  
 
I BBR finns även lagstadgar som 
begränsar den installerade effekten i 
bostäder med elvärme. Den installerade 
effekten får inte överskrida 5,5/5,0/4,5 
kW för klimatzon 1,2 respektive 3. Ett 
undantag finns för bostäder med Atemp 
större än 130 m2 där den installerade 
effekten får ökas i proportion till ytan 
överstigande 130 m2. En 
sammanställning av maximal 
installerad effekt beroende på 
klimatzon ses i tabell 2 nedan. 
 
 
 
Tabell 2 Effektkrav i bostäder från BBR 
Klimatzon Installerad eleffekt för 

uppvärmning [kW] 
+ tillägg då Atemp är 
större än 130 m2 

Klimatzon 1 5,5 0,035(Atemp – 130) 
Klimatzon 2 5,0 0,030(Atemp – 130) 
Klimatzon 3 4,5 0,025(Atemp – 130) 
 
I kapitel 9:4 i BBR beskrivs ett alternativt regelverk för bostäder med Atemp mindre än 
100m2 och fönster- samt dörrarea högst uppgående till 0.2 Atemp utan kylbehov. Detta 
regelverk anses vara ett undantag och kommer inte beskrivas närmare i denna rapport. 
 I BBR 2011 har det tillkommit ett kapitel om energiklassning av bostäder. Enligt 
de definitioner som tas upp i detta kapitel framgår att en byggnad som uppfyller 
energikravet på en förbrukning av 75 % av ovan nämnda gränser för specifik 
energiförbrukning anses ha låg energianvändning. En byggnad som endast har en 
förbrukning av 50 % av nämnda gränser anses ha mycket låg energianvändning. I BBR 
kapitel 9:8 Klassning av byggnadens energianvändning går att läsa: 

 

Figur 5 I BBR är Sverige indelat i 3 klimatzoner som 
skall ligga till grund vid dimensionering av byggnader 



8 
 

Allmänt råd 
Om byggherren vill ställa högre krav på energihushållning, än 
vad som framgår av tabell 9:2a, 9:2b, 9:3a och 9:3b, kan detta 
anges på ett standardiserat sätt. För att en byggnad ska anses ha 
låg energianvändning bör dess specifika energianvändning vara 
högst 75 % av tillämpligt värde, i ovan angivna tabeller. 
Mycket låg energianvändning kan anses vara om byggnadens 
specifika energianvändning uppgår till högst 50 % av 
tillämpligt tabellvärde. 
 

3.2 Passivhus 
Den mest spridda definitionen av energieffektiva byggnader är passivhusstandarden. 
Därmed anses det vara av intresse att redogöra för den i denna rapport. Nedan följer en 
introduktion till passivhusstandarden.  

3.2.1 Införandet av kravspecifikation för passivhus 
Forum för Energieffektiva Byggnader (FEBY) har på uppdrag av Sveriges 
Energimyndighet tagit fram en kravspecifikation för passivhus i Sverige. 
Kravspecifikationen ämnar till att minsta möjliga energi samt installerad effekt skall 
användas för uppvärmning av byggnaden, tappvarmvatten samt fastighetsenergi. Syftet 
med denna förbättrade energihushållning är att förbättra den enskilde personens 
ekonomi då en mindre förbrukning innebär en mindre driftskostnad (totalkostnaden ur 
ett livscykelperspektiv behandlas senare i denna rapport) samt att minska de lokala och 
även i viss mån globala miljöpåverkningarna som kommer från energiproduktionen. 
Benämningen kravspecifikation är i viss mån missvisande och skall snarare ses som en 
rekommendation då de enda bygglagar vars ramar passivhus juridiskt faller inom är de 
som specificeras i BBR och gäller för samtliga nybyggnationer i Sverige. Detta rör sig 
alltså om en rekommenderad kravspecifikation för att få kallas passivhus och inte en 
lagtext [4].   

3.2.2 Kravspecifikation för passivhus 
Den enskilt största vinsten med att bygga ett passivhus jämte att bygga ett traditionellt 
hus ligger i att ett konventionellt uppvärmningssystem inte behöver installeras. Det är 
således inte ekonomiskt försvarbart att installera ett konventionellt värmesystem i ett 
passivhus då denna vinst går förlorad och värmebehovet är ytterst litet [5]. 
 Den installerade effekten4 för bostäder och lokaler får maximalt uppgå till 
Pmax=12/11/10 W/m2Atemp+garage

5 för klimatzon 1,2 respektive 3. Motsvarande gräns för 
installerade effekt för en- och tvåfamiljshus mindre än 200m2 är Pmax=14/13/12 W/ 
m2Atemp+garage. För att uppnå detta bör ventilationssystemet vara utrustat med en 
värmeväxlare som reducerar ventilationsförlusterna med minst 70 %. Den totala 
energianvändningen i passivhus där uppvärmningen kommer från direktverkande el 
eller vattenburen elvärme bör inte överskrida 34/32/30 kWh/ m2Atemp+garage för 
klimatzon 1,2 respektive 3. För passivhus med annan energikälla för uppvärmning och 
varmvatten än el är motsvarande värden 58/54/50 kWh/ m2Atemp+garage [4]. 

                                                
4 Med denna effekt menas den totala värmeeffekten ut på värmesystemet vid den dimensionerande 
utetemperaturen och inte t.ex. märkeffekten på en värmpump. 
5 Samma som Atemp med tillägget att golvarean i garaget innanför klimatskärmen räknas in. 
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 När energianvändningen i passivhus behandlas tas det hänsyn till vilken form av 
energi det handlar om. För att på ett enkelt sätt illustrera detta har det införts ett 
viktningssystem där varje energislag fått en viktningskoefficient eller energiformfaktor 
som tar hänsyn till hur stor mängd energi som går åt vid genereringen i förhållande till 
den mängd som går att utvinna vid slutanvändningen. Den viktade energimängden 
beräknas på följande sätt och är hämtad från FEBYs kravspecifikation för passivhus: 

 
𝑄!"#$ = (𝑞!"𝑄!" + 𝑞!"𝑄!" + 𝑞!!𝑄!! + 𝑞𝑄!,!) ≤ 𝑄!"#$   [kWhv/m2y] (1) 

Där 
 𝑞!"  är energiformsfaktorn för el     
𝑄!"  är levererad elenergi    [kWh/m2y] 
 𝑞!" är energiformsfaktorn för fjärrvärme   
𝑄!" är levererad fjärrvärmeenergi  [kWh/m2y] 
𝑞!! är energiformsfaktorn för biobränsle  
𝑄!! är levererad biobränsleenergi  [kWh/m2y] 
 𝑞!,!  är energiformsfaktorn för sol- och  
    vindenergi  
𝑄!,!  är levererad sol- och vindenergi  [kWh/m2y] 

 
Energiformfaktorerna kan tas fram med lokala betingelser utifrån klimatzon, 
bostadstyp, verkningsgrad på fjärrvärmenätet osv. Om inte lokala energiformfaktorer 
finns att tillgå kan följande värden på energiformfaktorerna väljas qel=2, qfv=qbb=1 och 
qs,v=0 [4]. 
 
En sammanställning av gällande energikrav i passivhus från FEBY ges i tabell 3 
nedan. 
 
Tabell 3 Energikrav från FEBY 
Zon Viktad 

energianvändning 
[kWhv /m2At+gy] 

Köpt energi ej elvärme 
 
[kWh/m2At+gy] 

Köpt energi elvärme 
 
[kWh/m2At+gy] 

Zon 1 𝑄!"#$ ≤ 68 𝑄!ö!" ≤ 58 𝑄!ö!" ≤ 34 
Zon 2 𝑄!"#$ ≤ 64 𝑄!ö!" ≤ 54 𝑄!ö!" ≤ 32 
Zon 3 𝑄!"#$ ≤ 60 𝑄!ö!" ≤ 50 𝑄!ö!" ≤ 30 
 
Ett annat krav på passivhusen som anses vara särskilt viktig är kravet på lufttäthet i 
klimatskalet. I kravspecifikationen enligt SS-EN 13829 anges maximalt tillåtna 
luftläckaget till 0,30 l/s och m2 vid en tryckdifferens av 50Pa [4]. Gränsvärdet är ett 
medelvärde av över- respektive undertryck i bostaden. Att tätheten är särskilt viktig i 
passivhus beror på att en helt styrd ventilation är önskvärd då effektiv 
värmeåtervinning i värmeväxlare är en förutsättning för att uppnå de hårt ställda 
kraven på passivhus. 
 Till detta tillkommer även krav på ljud, termisk komfort, fönster och mätning av 
energiåtgången i byggnaden. Dessa krav kommer inte behandlas djupare i denna 
rapport.  
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4	  Energianvändningen	  i	  bostäder	  idag	  

4.1 Nuvarande energianvändning i småhus 
Under 2009 användes totalt 34,2 TWh för uppvärmning av inomhusluft och 
varmvatten i Sveriges småhus. Av detta stod el som mest använda energislag med 14,4 
TWh följt av biobränslen (ved, flis, spån, pellets etc.) med 13,0 TWh [6]. 27 % av alla 
småhus i Sverige värmdes under 2009 med direktverkande eller vattenburen elvärme 
och 22 % med en kombination av biobränsle och elvärme. Totalt var antalet småhus 
som under 2009 var helt eller delvis beroende av elvärme ca 894 000 stycken [6]. Det 
totala bostadsbeståndet bestående av småhus uppgick 2009 till 2 050 456 [7]. Den 
genomsnittliga energianvändningen för uppvärmning av inomhusluft och varmvatten 
var under detta år 125,8kWh/ m2 i Sveriges samtliga småhus [6]. Dessa värden är ej 
temperaturkorrigerade för att motsvara energianvändningen vid ett ”normalvarmt” år, 
vilket bör tas i beaktning vid tolkning av dessa värden. En utförlig redovisning för 
användandet av olika energikällor för uppvärmning och varmvatten ges i tabell 4 
nedan [6]. 
 
Tabell 4 Energianvändning i småhus till värme och tappvarmvatten indelat efter energislag 
Energislag 2006 

TWh 
2007 
TWh 

2008 
TWh 

2009 
TWh 

TOTALT 33,1 
 

31,4 31,5 34,2 

El 14,8 13,5 12,7 14,4 
Biobränsle 10,3 11,1 11,4 13,0 
Fjärrvärme 4,4 3,9 5,1 4,9 
Olja 3,4 2,6 2,0 1,5 
Naturgas/stadsgas 0,3 0,2 0,2 0,2 
Närvärme 0,1 0,1 0,1 0,1 
 
Att den totala energianvändningen är störst 2009 har delvis en förklaring i att 
populationen som ligger till grund för denna statistik ökade till detta år. Småhus med 
byggnadsvärde under 50 000kr har inkluderats från att ha varit exkluderade tidigare år. 
Detta rör sig om ca 9000 småhus eller ca 0,5 % av den totala populationen [6].  
 Energianvändningen till värme och tappvarmvatten per kvadratmeter minskar 
i.o.m. att kraven skärps och blir hårdare allt eftersom byggtekniker, material mm 
förbättras samt ökande kunskap om hur miljön påverkas. Energianvändningen per 
kvadratmeter har nästan halverats i en jämförelse av nybyggda småhus år 2001 och 
framöver i jämförelse med hus byggda före 1940. En illustration av detta kan ses i 
figur 6 nedan där energianvändningen per kvadratmeter och år till värme och 
tappvarmvatten redovisas som en jämförelse mellan småhus indelade efter byggår [6]. 
Den heldragna linjen i figuren motsvarar den genomsnittliga energianvändningen per 
kvadratmeter bostadsyta år 2009. 
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Figur 6 Energianvändning till värme och tappvarmvatten (kWh/m2 per år) i småhus utifrån dess byggår 
 
I figur 6 framgår det att potentialen för besparingar i bostadsbeståndet av småhus är 
stort. Om alla småhus vore av samma dignitet som de på 2000-talet uppförda skulle en 
besparing om drygt 30 % uppnås. Detta skulle innebära en minskad energiförbrukning 
på ca 11 TWh.   

4.2 Nuvarande energianvändning i flerbostadshus 
Under 2009 nyttjades totalt 25,6 TWh till uppvärmning av inomhusluft och 
tappvarmvatten i Sveriges flerbostadshus. Av detta stod fjärrvärme för lejonparten med 
23,41 TWh, eller motsvarande 91 % av totalen. El användes näst mest med 1,3 TWh 
[8]. I dessa värden är värmepumpar inte medtagna så den faktiska energianvändningen 
i flerbostadshusen var något högre än den här redovisade. Det totala antalet lägenheter 
i flerbostadshus uppgick 2009 till 2 476 169 [7]. Den genomsnittliga 
energianvändningen för uppvärmning av inomhusluft och varmvatten var under detta 
år 148 kWh/ m2 i Sveriges flerbostadshus. Dessa värden är ej temperaturkorrigerade 
för att motsvara energianvändningen vid ett ”normalvarmt” år, vilket bör tas i 
beaktning vid tolkning av dessa värden. En komplett redovisning för användandet av 
olika energikällor för uppvärmning och varmvatten ges i tabell 5 nedan [8]. 
 
Tabell 5 Energianvändningen i flerbostadshus till värme och tappvarmvatten indelat efter energislag 
Energislag 2003 

TWh 
2004 
TWh 

2005 
TWh 

2006 
TWh 

2007 
TWh 

2008 
TWh 

2009 
TWh 

TOTALT 30,50 
 

28,70 28,60 27,90 27,20 25,70 25,63 

Fjärrvärme 24,80  24,30 24,50 24,30 24,50 23,60 23,41 
El1 2,30  1,80 1,90 1,90 1,50 1,20 1,30 
Olja 2,50  1,80  1,40 1,10 0,70 0,50 0,41   1,80 1,40 1,10 0,70 0,50 0,41 
Biobränsle 0,20  0,10 0,20 0,20 0,23 0,21 0,24 
Naturgas/stadsgas 0,40  0,50 0,50 0,40 0,30 0,20 0,25 
Närvärme 0,30  0,10 0,20 – – – – 
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Som kan ses i tabell 5 ovan har elanvändningen till uppvärmning och varmvatten till 
flerbostadshus minskat från 2003 års nivå med drygt 40 % till 2009. Dock ingår som 
ovan påpekat inte värmepumpenergin i denna statistik. Oljeanvändningen har även den 
minskat stadigt sedan 2003. År 2009 hade oljeanvändningen i detta syfte avtagit med 
drygt 80 % och uppgick då till endast 0,4 TWh [8]. 
 Energianvändningen per kvadratmeter har stadigt minskat sedan 1940-talet. Den 
största enskilda minskningen skedde efter 1980 då en ny byggnorm, SBN 1980, 
infördes som bl.a. innebar en skärpning av kraven kring isoleringen i flerbostadshus 
[8]. I figur 7 redovisas energianvändningen per kvadratmeter och år som en jämförelse 
mellan flerbostadshus indelade efter byggår. Den heldragna linjen i figuren motsvarar 
medelvärdet för energianvändningen per kvadratmeter bostadsyta år 2009. 
 

 
Figur 7 Energianvändning till värme och tappvarmvatten (kWh/m2 per år) i flerbostadshus efter byggår. 
 
Diagrammet visar att potentialen för besparingar även för flerbostadshus är stort. 
Potentialen är kanske till och med större än för småhus då utvecklingen halkat efter för 
flerbostadshusen. Energianvändning i detta syfte har ungefär halveras för småhusen 
medan det för flerbostadshusen rör sig om en ca 30-procentig förbättring. Detta är 
tänkvärt eftersom det teoretiskt borde vara lättare att nå en låg specifik förbrukning ju 
större bostadshuset är då förhållandet mellan bostadsyta och omslutande area blir mer 
fördelaktigt.  
 
Sammantaget finns det potential för stora besparingar inom bostadssektorn. Om alla 
Sveriges bostäder (flerbostadshus och småhus) hade samma specifika 
energianvändning till värme och tappvarmvatten som de småhus som byggts under 
2000-talet skulle det medföra en årlig besparing på omkring 25 TWh.  
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5	  Energianvändning	  i	  ett	  större	  perspektiv	  

5.1 Energibegreppet 
Energi är i grunden ett tämligen abstrakt begrepp som inte är så lätt att förklara. Energi 
kan uttrycka sig i många olika former så som kinetisk-, potentiell-, inre-, kemiskt 
bunden- och kärnenergi. Energi är ett uttryck för någonting som medför förändring 
eller uträttar ett arbete. Energi mäts med SI-grundenheten joule (J). 
 När energiförbrukningen för exempelvis ett hem bearbetas är det ofta opraktiskt 
att prata i termer av joule då det är en mycket liten enhet och det därmed snabbt rör sig 
om stora tal som skall behandlas. Det är istället brukligt att tala i termer av 
kilowattimmar (kWh). En kilowattimme är det samma som 3,6 miljoner joule eller den 
mängd energi som går åt om en elektrisk apparat på 1000W (1kW) står på i en timme.  
 
Uttrycket att allting är relativt är någonting som i högsta grad stämmer in på 
energibegreppet. Det är nämligen brukligt att uppskatta hur stor energi ett objekt 
besitter i sitt nuvarande tillstånd genom att ställa det i relation till ett annat tillstånd, 
t.ex. en annan temperatur, ett annat aggregationstillstånd eller en annan hastighet. Ett 
sätt att uttrycka det är att energi är differensen mellan två tillstånd för samma, eller två 
identiska, objekt. Energi är därmed det som krävs för att ta sig från ett tillstånd till ett 
annat. Det går visserligen i vissa fall att hänvisa till någon form av fysikaliskt noll-
tillstånd för att beskriva det absoluta energiläget i ett objekt. Temperaturskalans 0 
Kelvin är ett sådant noll-tillstånd som beskriver ett tillstånd helt befriat från inre 
rörelse (energi). Men i de flesta vardagliga fall är en jämförelse med noll-tillståndet 
inte nödvändig om ens möjligt och bidrar snarare till förvirring.  Det kanske är att 
hårdra det men även detta är trots allt en jämförelse, i detta fall med det absoluta läget 
noll. Att energi lämpligen beskrivs i relation till andra tillstånd beror på att det helt 
enkelt är det mest praktiska förfarandet då energi inte naturligt överförs mellan två 
objekt med samma energitillstånd och det således är differensen dem emellan som är 
av intresse. 
 Ett exempel: Tänk dig att du sköljt dina händer i kallt vatten och lägger 
handflatorna mot varandra. Din högra handflata kommer då inte uppleva din vänstra 
handflata som varken varm eller kall eller vice versa då de är av samma temperatur. 
Lägger du däremot dina handflator mot din mage eller någon annan godtycklig del av 
din kropp som inte varit i det kalla vattnet så kommer dina handflator att upplevas 
kalla. Värme som är ett uttryck för hur stor inre energi ett objekt besitter kan alltså 
upplevas olika beroende på om jämförelsen görs mellan objekt med samma temperatur 
(handflatorna) eller objekt med skilda temperaturer (handflatorna mot magen). Det 
finns ingen mening med att försöka uppskatta det absoluta energitillståndet som råder i 
händerna samt magen för att göra detta resonemang relevant och är således ointressant. 
Det intressanta är istället på vilket sätt energitillstånden, i detta fall temperaturerna, 
skiljer sig åt. På samma sätt är det vid rena värmetransporter (borträknat 
energitransporter som kommer från fukt, luftläckage och solinstrålning) genom 
exempelvis klimatskalet i en byggnad temperaturdifferensen mellan insidan och 
utsidan som är det intressanta och inte dess absoluta energitillstånd.  

5.2 Primärenergi 
Betydelsen av energianvändning är i många sammanhang begränsat till den energi som 
brukas vid slutanvändningen i exempelvis bostäder för att upprätthålla god standard. 
Detta är den energi som fordras för att upprätthålla ett behagligt inomhusklimat i form 
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av värme och ventilation, energi till uppvärmning av tappvarmvatten samt energi som 
behövs till belysning och diverse elektriska hushållsapparater. Detta synsätt är i de 
flesta vardagliga sammanhang väl gångbart då det ger en överskådlig blick av den 
direkta energianvändningen i bostaden. Den uppmätta konsumtion kan i slutändan lätt 
omvandlas till direkta kostnader vilket är ett starkt incitament för att göra 
energibesparingar. Detta ligger även till grund för den pågående diskussionen om vilka 
energieffektiviseringar som går att genomföra för att minska energianvändning i 
hemmen. 

Att bara fokusera på och mäta den förbrukning som sker vid slutanvändningen i 
bostaden ger dock inte hela bilden om den energimängd som går att knyta till 
hushållens förbrukning. I själva verket står enskilda hushåll oftast till svars för en 
större energiförbrukning än de boende kanske är medvetna om. Detta då olika 
energiformer kan tillskrivas olika indirekta konsekvenser. Exempelvis går det generellt 
åt mer energi för att generera en kWh elström än att producera en kWh värme till 
fjärrvärmesystemet. De bakomliggande orsakerna till detta är i första hand 
termodynamiska och kommer inte behandlas djupare i denna rapport. Trots detta 
ojämna förhållande vid produktionen tillskrivs de samma värde vid slutanvändningen, 
dvs. 1 kWh, eftersom det är den energimängd som kommer kunden till nytta. Även 
samma typ av energiform kan ha olika stor miljömässig påverkan beroende på vilka 
resurser som används vid produktionen.  
 För att från ett mer omfattande och rättvist perspektiv kunna väga olika 
energiformers påverkan på miljö och resursanvändning mot varandra används 
begreppet primärenergi. Inom primärenergin ryms inte bara den levererade energin, 
dvs. den energi som enligt beskrivningen ovan används vid slutanvändningen till t.ex. 
hushållsapparater, utan omfattar även alla produktions- och distributionsförluster som 
uppkommer längs vägen till leveransen [9].  
 Värmen i fjärrvärmenätet räknas som ett energislag med låga totala konsekvenser 
då detta egentligen skulle kunna ses som en biprodukt vid generering av el i ett kraft-
värmeverk. 
 Att byta till energisnålare fönster, tilläggsisolera eller installera en värmeväxlare 
eller värmepump är inte med nödvändighet att göra miljön en tjänst utan kan i själva 
verket leda till en ökad energianvändning ur ett mer omfattande perspektiv. För att få 
en helhetsbild av den energi en byggnad totalt använder under sin livstid så måste ett 
livscykelanalytiskt perspektiv till. 

5.3	  Livscykelanalys	  
 

5.3.1	  Bakgrund	  
En byggnads liv består av byggskede, driftsskede och avvecklingsskede [17] 
För att kunna få en så rättvis uppskattning av huruvida en byggnad kan sägas ha låg 
energiförbrukning eller inte är det inte tillräckligt att bara fokusera på driftskedet vilket 
allt som oftast är fallet. Strävan efter att energieffektivisera driftskedet av en byggnad 
för att nå en så låg årlig energiåtgång som möjligt måste ställas i relation till den energi 
som går åt för att producera den extra isoleringen, det energisnålare fönstret etc. som 
krävs för att uppnå detta. I teorin, och i viss mån även praktiken, är det möjligt att 
uppnå en (i driftskedet) så energisnål byggnad att ingen uppvärmning alls är 
nödvändig. Frågan är huruvida detta är något eftersträvansvärt ur ett energitekniskt 
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livscykelperspektiv, och var gränsen i så fall går, då det rör sig om material och 
installationer med hög energitäthet. Den inbyggda energin i en tilläggsisolering med 10 
cm stenull är exempelvis ca 21 kWh/m2 [17], [18]. 
 Energianvändningen som kan tillskrivas en bostad indelas här i två kategorier, 
direkt och indirekt energianvändning. Direkt energianvändning i bygg-, drift- och 
avvecklingsskede. Indirekt till följd av den energi som krävs för att tillverka, och även 
finns lagrad i, materialen som bostaden och installerade system är uppbyggda av. 
Genom att summera primärenergin från alla dessa poster kan en mer rättvis bild 
byggas upp. 
 

5.3.2	  Internationella	  livscykelanalyser	  
  I en översiktsartikel där 60 livscykelanalyser av byggnader i 9 länder har 
sammanställts av Sartori och Hestnes framgår att mindre eller ungefär 1 % av all 
energi i livscykeln av en byggnad går åt i bygg- och avvecklingsfasen inklusive 
transporter av materialen i samband med dessa [18]. Den direkta energin som gick åt 
till arbete och kunde knytas till bostäderna var alltså försumbara.  
 I samma undersökning visades att inget generellt samband finns mellan en ökad 
inbyggd energi och en minskad total energiåtgång över byggnadernas hela livstid. 
Resultaten var snarare slumpmässiga och det troliga är istället att den ökade inbyggda 
energin är en följd av andra orsaker som exempelvis olika byggnadstyper, tillgång på 
materiell mm.  
 Sammanställningen visade däremot att den största delen av den totala 
energianvändningen ur ett livscykelperspektiv kommer från driftskedet. I det 
lågenergihus med störst andel indirekt energin uppgick denna del till 46 % av dess 
totala. I fig. 8 och 9 nedan som är tagna ur artikeln visas energisammanställningen för 
husen. Uppdelningen i två grupper beror på att energiåtgången i vissa av objekten i 
undersökningen presenteras i termer av primärenergi och andra som energi vid 
slutanvändning.    
   

 
Figur 8 Totala energiåtgången per kvadratmeter och år inklusive den i husen inbyggda energin. 
Utropstecknen efter numreringen indikerar att bara uppvärmning är inräknad i driftenergin. Resultaten är 
presenterade i form av primärenergi. 
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Figur 9 Totala energiåtgången per kvadratmeter och år inklusive den i husen inbyggda energin. 
Utropstecknen efter numreringen indikerar att bara uppvärmning är inräknad i driftenergin. Resultaten är 
presenterade i form av energi vid slutanvändning. 
 
Trots att i diagrammen framgår att det finns potential för att göra energibesparingar ur 
ett livscykelperspektiv, så är det svårt att utifrån dessa uppgifter bestämma storleken på 
en sådan potentiell besparing. Om en rättvis bedömning skall kunna göras är det tydligt 
att felkällor måste minimeras. Objekten bör vara uppbyggda på samma geografiska 
plats för att klimatrelaterade variationer skall kunna undvikas och de skall med fördel 
vara uppbyggda i just syftet att kunna göra denna bedömning. 
 En sådan undersökning är utförd i Norge, där 5 till utseendet identiska hus 
uppfördes med olika grad av energibesparande åtgärder i södra delen av landet och 
visade på ett samband mellan en ökad inbyggd energi och en totalt minskad 
energianvändning i ett livscykelperspektiv [19]. Hus nr 5 i undersökningen uppfördes 
med så kallad ”grön” teknik och fick i.o.m. detta lite speciella förutsättningar gällande 
materialval. Således föll huset utanför ramarna gällande förhållandet inbyggd energi 
och total förbrukad energi. Den experimentella uppställningen för dessa hus anses inte 
tillföra någonting i den principiella utläggningen. Det i sammanhanget intressanta är 
hur stor del av energianvändningen som kommer från respektive post och inte de 
bakomliggande orsakerna till detta, och redovisas därför inte. I fig. 10 och 11 ses ett 
samband mellan den högre inbyggda och den minskade totala energin summerat över 
livstiden för radhusen. I stapeln för ”Embodied energy” (inbyggd energi) ingår även 
underhåll av huset och dess installationer. Värdena är presenterade som 
slutanvändning. 
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En liknande undersökning som är utförd i Tyskland jämförs 6 bostadsenheter med 
olika uppföranden ur ett primärenergiperspektiv. Motsvarande sammanställning för 
dessa bostäder kan ses i fig. 12.  
 I två av fallen innebar inte en ökad inlagrad energi en minskad totalanvändning. 
Det första fallet är ”Self-sufficient solar” i fig. 12 som är byggd för att vara helt 
självförsörjande med värme och el genom installationer av solfångare och solceller. 
Dessa installationer har en hög inlagrad energi och är i behov av mycket underhåll 
under husets livstid vilket alltså inte kompenseras med det lägre behovet i driftskedet. 
Det andra gäller ”Passive new” i samma figur. Genom nya förbättrade tekniker har en 
lägre driftenergi kunnat åstadkommas utan att en ökad inbyggd energi varit nödvändig. 
De Norska och Tyska projekten har sammanställts som totala kumulativa värden över 
tiden i fig. 13 och 14 nedan [18]. 

 
Figur 12 Total energi ur livscykelanalys för de tyska husen 
 

Figur 10 Total energi ur livscykelperspektiv i de 
norska husen 

Figur 11 Inbygg energi i de norska husen 
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Figur 13 Kumulativ energianvändning för de norska husen 
 
 

 
Figur 14 Kumulativ energianvändning för de tyska husen 
 
Dessa resultat tyder på att det finns potential till fortsatta energiförbättringar utan att 
riskera att det ökade behovet av energiintensiva material får en motverkande effekt i 
helhetsperspektivet. Det är den totala kumulativa energin i slutet av bostadens livstid 
som är det intressanta, i det här fallet 50 år. En energiförbättrande åtgärd kan anses 
motiverad så länge den i bostaden högre inbyggda energi på sikt kompenseras av en än 
större minskad energianvändning under driftskedet. I figur 14 framgår det att det med 
relativt liten ökning av inbyggd energi drastiskt går att minska den ur 
livscykelperspektivet totala energianvändningen. 
 För bostäderna i Tyskland krävdes det inte någon större investering energimässigt 
för att nå passivhusstandard i jämförelse med det konventionella huset. Passivhusen 
fick sin uppvärmning genom ventilationsflödet vilket medförde att en stor besparing 
kunde göras då inget traditionellt värmesystem behövde installeras. På detta sätt 
åstadkoms en total primärenergiförbrukning som är ungefär en fjärdedel jämfört med 
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det konventionella huset som byggdes 1984 med approximativt samma indirekta 
energiåtgång. 
 
Dessa undersökningar visar att förbättrade byggmaterial, byggtekniker och 
installationer kan bidra till stora energibesparingar till en inte allt för stor energimässig 
investering i byggskedet. Det skall dock sägas att detta är en mycket komplex 
frågeställning och att ett svar inte med säkerhet kan ges utifrån dessa undersökningar.  
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6	  Begreppsförvirring	  kring	  energieffektiva	  byggnader	  
Det råder inflation kring antalet benämningarna som finns på energieffektiva 
byggnader idag. Det stora antalet varianter och koncept på mer eller mindre 
energieffektiva byggnadskategorier gör att det är svårt att ha en uppfattning om vad de 
egentligen innebär och står för. Lågenergihus som begrepp har ingen vedertagen 
definition utan står snarare som ett samlingsbegrepp för alla byggnader vars 
energianvändning är betydligt mindre än för hus byggda enligt gällande praxis eller 
byggnorm [5]. I Boverkets författningssamling 2011 har det dock tillkommit ett 
delkapitel för att strama åt klassningen av energieffektivt byggande. I delkapitlet 9.8 
Klassning av byggnadens energianvändning står följande [10]:  
 

För att en byggnad ska anses ha låg energianvändning bör dess 
specifika energianvändning vara högst 75 % av tillämpligt 
tabellvärde. Mycket låg energianvändning kan anses vara om 
byggnadens specifika energianvändning uppgår till högst 50 % 
av tillämpligt tabellvärde. 
 

De tabellvärden som denna text hänvisar till finns under kapitel 3.1 Boverkets 
byggregler. 
 Gemensamt för dessa byggnader är att insatser i form av förbättringar i 
konstruktionen eller installationer av mer energieffektiv utrustning har utförts för att 
minimera förlusterna i ventilationssystemet och genom klimatskalet. I vilken 
utsträckning detta sker är beroende på vilken målkategori av byggnad som är uppsatt 
att nå. I ett försök att reda ut denna röra av byggnadskoncept redovisas därför en 
genomgång av de flitigast använda begreppen nedan. 

6.1 Passivhus 
Benämningen passivhus kommer av att byggnadens värmeförluster primärt skall 
ersättas med passiv värme från aktiviteter i bostaden. Värmen som kommer av att 
personer uppehåller sig i byggnaden tas omhand och tillsammans med spillvärme från 
hushållsapparater i form av elektronik, vitvaror, belysning etc. skall detta täcka 
uppvärmningsbehovet. Huset skall således inte vara i behov av någon aktivt tillförd 
värme från radiatorer, värmepumpar eller dylikt.  
 Den funktionella definitionen för passivhus är att värmebehovet skall kunna klaras 
genom distribution av värme via hygienluftflödet [4]. Detta innebär inte att värmen 
nödvändigtvis måste distribueras därigenom, utan uppvärmningen kan även ske genom 
konventionella värmesystem. Ett utklipp från FEBY:s kravspecifikation för passivhus 
lyder:  
 

Kraven på Passivhus syftar till att minimera behovet av tillförd 
effekt och energi för uppvärmning i byggnader, så att 
erforderlig termisk komfort i byggnaden kan erhållas på ett 
rationellt sätt. Kravspecifikationen utgår ifrån den funktionella 
definitionen av Passivhus, d.v.s. att värmebehovet ska klaras 
med en distribution av värme via hygienluftsflödet. Detta 
behov uttrycks som ett effektbehov vid dimensionerande 
utetemperatur, se vidare under Energibehov. Luftburen värme 
är därför en möjlighet men inte ett krav för ett Passivhus, då 
värmen kan tillföras även via konventionella värmesystem. 
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Byggnadsutformningen ska tillse att ställda innemiljökrav och 
fuktskydd uppfylls och för bostadsbyggnader ska inte 
komfortkyla behövas vid nyproduktion. 
 

Förutom krav på energi- och effektanvändning tillkommer även krav på 
resurseffektivitet, ljud, termisk komfort, luftläckning, fönster och mätning av 
förbrukningen i huset. 

6.2 Minienergihus 
FEBY har på uppdrag av energimyndigheten likt fallet med passivhus arbetat fram en 
kravspecifikation för uppförandet av minienergihus. Minienergihusstandarden har 
många likheter med den för passivhus med den stora skillnaden att 
energieffektivitetskraven för minienergihus inte är så hårt satta att värmebehovet skall 
kunna klaras genom enbart distribution av värme i hygienluftflödet. Ett utklipp ur 
FEBY:s kravspecifikation för minienergihus lyder [11]: 
 

Kraven på Minienergihus syftar till att minimera behovet av 
tillförd effekt och energi för uppvärmning i byggnader, så att 
erforderlig termisk komfort i byggnaden kan erhållas på ett 
rationellt sätt. Luftburen värme är en möjlighet men inte ett 
krav för ett Minienergihus, då värmen kan tillföras även via 
konventionella värmesystem. Effektkraven är dock, till skillnad 
från passivhuskraven, ställda så att värmebehovet inte kan 
klaras med en distribution av värme endast via 
hygienluftsflödet. Antingen krävs då ett recirkulationsluft, eller 
att man kompletterar luftvärmesystemet med konventionella 
värmesystem.  
Byggnadsutformningen ska tillse att ställda innemiljökrav och 
fuktskydd uppfylls och för bostadsbyggnader ska inte 
komfortkyla behövas vid nyproduktion. 
 

Förutom detta tillkommer krav på resurseffektivitet, ljud, termisk komfort, 
luftläckning, fönster och mätning av förbrukningen i huset. 

6.3 Nollenergihus 
Ett nollenergihus är i grunden ett passivhus och ska därmed klara alla de krav som 
ställs på ett sådant (läs avsnitt 3.2 om passivhus). Skillnaden, eller snarare tillägget, för 
ett nollenergihus jämte ett passivhus är kravet på att den förbrukade energin på årsbasis 
skall vara mindre eller lika stor som den producerade [4]. Under de perioder som 
fastigheten producerar ett energiöverskott levereras detta ut på nätet för att sedan tas 
tillbaka i perioder av underskott. Sett över ett helt år skall ett nollenergihus precis som 
namnet antyder vara energineutralt. För att uppnå detta krävs installationer i form av 
vindkraft, solceller, solfångare, vattenkraft eller biobränsle [5]. 

6.4 Plusenergihus 
Ett plusenergihus är precis som namnet antyder en bostad som via olika installationer 
på årsbasis producerar mer energi än som behövs för att driva byggnaden. Det finns 
ingen standardiserad kravspecifikation för utformningen av plusenergihus som det 
finns för t.ex. nollenergihus. Med andra ord kan ett hus kategoriseras som 
plusenergihus, oberoende av husets utformning i fråga om ventilation eller val av 
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isolertjocklek mm., så länge som bostaden uppfyller kravet att producera mer energi än 
vad som konsumeras. Givetvis är det dock fördelaktigt att bygga vidare på ett hus med 
goda termiska egenskaper. 
 Det utnyttjade energislaget för produktion skall vara icke förorenande, förnybart 
och lokalt tillgängligt. Den del av energin som inte nyttjas till belysning eller 
uppvärmning i bostaden levereras ut på nätet för andra att använda [5].  

6.5 Plusvärmehus 
Med hjälp av solfångare producerar ett plusvärmehus sett över hela året mer värme än 
den energi det gör av med. Den överblivna värmen levereras ut på fjärrvärmenätet och 
precis som för plusenergihusen köps denna energi tillbaka i perioder av lägre 
produktion [5]. Det är viktigt att ha i åtanke att plusvärmehus inte nödvändigtvis är ett 
plusenergihus ur en primärenergisynpunkt. Dessa hus levererar ett överskott av värme 
som är av lägre energikvalitét än den elström som husen precis som de allra flesta 
andra hus även är beroende av. 
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7	  Ventilationsvärmeväxlare	  	  
Ventilationsvärmeväxlare är tillsammans med ett riktigt lufttätt och välisolerat 
klimatskal en nyckelinstallation i energisnåla byggnader och ges därför extra utrymme 
i denna rapport. 

Energiförlusterna i ventilationssystemet står för en betydande del av de totala 
energiförlusterna i en byggnad. I en rapport av Orme beräknas den totala andelen 
energi, som nyttjas till driften av byggnader, som ventileras bort i genomsnitt vara 48% 
[12]. Enligt Liddament står ventilationen för någonstans mellan 30-60% av alla 
energiförluster i samband med driften av en konventionell byggnad beroende av dess 
utformning [13].  

I takt med att nybyggnationer blir allt tätare och bättre isolerade kommer mindre 
energi att ledas ut via klimatskalet. Detta innebär att ventilationens betydelse ur 
energisynpunkt fortsatt kommer att öka. I och med att just välisolerat och tätt är två 
attribut som kännetecknar ett lågenergihus så är en korrekt utformad ventilation i dessa 
hus essentiellt.  
 Oavsett den exakta andelen av all energi vilken används i en bostad och som 
ventileras bort så är det uppenbart att det rör det sig om en betydande del. Vid en första 
anblick kan det tyckas vara ett onödigt slöseri med energi att låta den varma 
inomhusluften via ventilationssystemet gå rakt ut i luften, vilket idag ofta är fallet. 
Detta är dock inte ett helt lätt ämne att behandla då ventilationsförlusterna står i 
konflikt med den nytta som ventilationssystemet bidrar med gällande IAQ6 [14]. Det är 
alltså inte riktigt så enkelt att helt sonika minska på ventilationen så är problemet löst 
eftersom en god ventilation är en förutsättning för att upprätthålla ett beboligt 
inomhusklimat. 
 Det finns ett antal tekniska installationer som mer eller mindre avhjälper detta 
problem, att minska på energiförlusterna genom ventilationssystemet utan att minska 
ventilationsflödet. Den mest använda av dessa är ventilationsvärmeväxlare (VHR7). 
 I en dansk undersökning beräknades ventilationsförluster för ett typiskt bostadshus 
ligga kring 35-40kWh/m2 per år varav 80-90 % kan återinföras genom en effektiv 
värmeväxlare [15]. I en studie utförd av forskare vid Mitt- och Linnéuniversitetet har 
energiförbrukningen vid slutanvändningen minskat med 21 % av den totala årliga 
energiförbrukningen i passivhus med VVX jämfört med passivhus utan VVX. 
Motsvarande resultat för konventionella byggnader med och utan VVX blev 10 %. De 
procentuella besparingarna blev alltså bara hälften så stora i de konventionella husen 
som i passivhusen. Detta beror på att passivhus har mindre övriga energiförluster än 
konventionella hus så som transmissionsförluster, luftläckage etc. Andelen av den 
totala energiförbrukningen som tar vägen ut genom ventilationssystemet är alltså större 
i passivhus. Därmed är besparingspotentialen med hjälp av VVX större i dessa hus. 
Om fokus istället ligger enbart på den del av energin som används till uppvärmning 
och ventilation blir besparingen 55 respektive 22 % [16]. Observera att detta möjligen 
kan vara en aning missvisande då beaktning inte tas till den hushållsel som även bidrar 
till uppvärmningen. Det är många gånger svårt att särskilja hushållsel från 
uppvärmningsel [6] [17]. 
 För att värmeväxlaren skall få maximal utnyttjandegrad måste ventilationen vara 
styrd och även tilluften måste gå via värmeväxlaren. En ökad elektricitetsanvändning 
till fläktar för att driva runt ventilationsluften i huset är då ofrånkomligt om annat 
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system tidigare använts. Ur primärenergisynpunkt blir besparingen därmed olika stor 
vid installationen av VVX beroende på hur tätt och välisolerat huset är samt från 
vilken källa huset får sin uppvärmning (resistansvärme, bergvärme, fjärrvärme etc.). I 
ett konventionellt hus som får sin uppvärmning från fjärrvärme kan besparingen helt 
utebli medan besparingen i ett resistansuppvärmt passivhus kan bli så stor som 55 % 
[16].  
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8	  Bo	  i	  ett	  passivhus	  
I en doktorsavhandling av Charlotta Isakssons behandlas och utvärderas erfarenheter 
från hur det är att bo i ett passivhus. Charlotta har vid två skilda tillfällen 2002 och 
2005 intervjuat sammanlagt ett 30-tal personer som residerar i ett då nybyggt 
bostadsområde av passivhus. Hennes avhandling kretsar kring hur de energieffektiva 
teknikerna tas emot och infogas i dessa bostäder utifrån de olika livssituationer de 
boende befinner sig i, men även utifrån erfarenheter från tidigare boenden. Charlotta 
använder sig här av benämningen domesticering av de energisnåla teknikerna för att 
beskriva den process som följer av att lära sig leva under de nya förutsättningar som 
kommer med dessa tekniker. Bostadsområdet som användes som underlag för denna 
avhandling är området Lindås Park utanför Göteborg och består av 20st radhus 
uppdelade på fyra längor där varje radhus är på 120m2 [20]. Området uppläts av 
Egnahemsbolaget som är ett kommunalägt bostadsbolag i Göteborg och stod färdigt 
för inflyttning 2001 [21]. Området Lindås Park var Sveriges bidrag till CEPHEUS 
projektet (Cost Efficient Passive Houses as European Standard) [22] och var ett 
samarbete mellan Egnahemsbolaget, Chalmers Tekniska Högskola, Lunds Tekniska 
Högskola och Statens forsknings- och provningsinstitut [23]. Det unika med detta 
projekt var att husen, bortsätt från en elpatron på 900W lokaliserad i 
ventilationssystemet, saknade 
uppvärmningssystem. 
Uppvärmningen skulle istället 
klaras genom tillvaratagande av 
spillvärmen från de aktiviteter 
som förekom i lägenheterna så 
som matlagning, tv-tittande och 
dylikt. För att klara detta byggdes 
husen extremt välisolerade med 
U-värden så låga som 
0.08W/m2K i tak och 
0.10W/m2K i väggarna. Att visa 
byggsektorn att det går att bygga 
energieffektivare byggnader i 
Sverige var en stor drivkraft 
bakom projektet [20] och 
projektet salufördes som hus utan 
värmesystem [21].  
 
 Som framgår i Charlottas avhandling hade inte den energieffektiva tekniken en så 
avgörande betydelse för de boende vid valet av bostad i området. Istället framkom det 
starkaste argumentet för att köpa lägenhet i området att vara det attraktiva läget [20]. 
Området ligger ca 20 km söder om Göteborg och endast 5 minuter från vattnet [24]. 
Andra förekommande argument var det natursköna läget, möjligheten att bo nära släkt 
och vänner och att bostadsrätterna var snyggt designade och prisvärda. Tydligt var 
alltså att den energieffektiva tekniken i dessa bostäder, och den lägre 
energiförbrukningen som då rimligtvis kunde antas följa med detta, var av 
underordnad betydelse vid valet av bostad för dessa individer. Vid införskaffandet av 
radhusen lades generellt sett inte mycket tid på att fundera kring hur det skulle bli att 
bo i ett hus utan värmesystem. Tilliten var istället stor på att energiberäkningarna som 
hade utförts som ett samarbete mellan flera etablerade forskningsinstitut stämde bra 

Figur 15 Radhus i bostadsområdet Lindås Park 
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överens med verkligheten och att inomhusklimatet därmed skulle vara behagligt. Vid 
marknadsföringen av radhusen i Lindås Park framgick att behovet av köpt energi 
skulle uppgå till 5000 kWh/år, motsvarande 42 kWh/m2y. Det var enbart ett fåtal av de 
boende som innan införskaffandet av bostaden hyste en skepsis till den beräknade 
energiförbrukningen och hur denna skulle komma att påverka inomhusklimatet. Om 
passivhuset mot förmodan trots detta inte skulle leva upp till förväntningarna på 
inomhustemperaturen så tänkte de boende att alltid fanns en möjlighet att t.ex. 
installera ett element [20].  Den allmänna mentaliteten var att det på något sätt skulle 
lösa sig. Vid utvärdering av passivhusen i Lindås Park framkom att den faktiska 
förbrukningen mellan åren 2002 och 2003 i genomsnitt hamnade på drygt 8600 
kWh/år [25]. Den faktiska energiförbrukningen var med andra ord 73 % högre än den i 
marknadsföringen utlovade.  Även det radhus som under denna period förbrukade 
minst köpt energi använde ca 7 % mer energi än den utlovade med en total förbrukning 
av köpt energi på 5357 kWh [25]. De boende i dessa lägenheter uttryckte dock inte 
detta vara något större problem då de trots allt upplevde den faktiska förbrukningen 
vara väldigt låg i förhållande till tidigare erfarenheter av andra typer av boenden. Detta 
då de inte hade som mål att försöka uppnå en så låg energiförbrukning som möjligt 
[20]. De flesta försökte istället fortsätta leva som tidigare och såg det som snarare som 
en bonus att energiförbrukningen trots detta blev så pass låg.  
 Då uppvärmningen i passivhusen i hög grad är händelsestyrd så följer några 
ofrånkomliga konsekvenser. En sådan var att temperaturen skiljde sig kraftigt mellan 
rum där någon uppehöll sig och andra som stått tomma. Ett sådant exempel är att 
temperaturen på morgonen ofta var betydligt lägre på nedervåningen som stått tom 
hela natten än på övervåningen där alla sovrum är placerade. Motsatt förhållande 
gällde kvällstid då personerna istället uppehållit sig på nedervåningen där köket och 
vardagsrummet ligger [20]. Temperaturen var även betydligt lägre under dagtid på 
vardagarna då de boende var på arbetet eller i skolan jämfört med helgerna när 
familjemedlemmarna i högre grad uppehöll sig i hemmen. Att temperaturen på detta 
sätt kännbart varierar mellan bostadens rum och tidpunkt på dygnet eller dag i veckan 
är inte vanligt förekommande i svenska bostäder. Här är det istället konventionellt att 
hålla en temperatur som är relativt konstant både gällande rumslig utbredning som tid 
på dygnet eller veckodag [20]. Detta förhållande i passivhusen innebär ett skifte till en 
uppvärmning baserad på det utrymme som för tillfället är befolkat. Ett annat skifte var 
att synen på hushållets elektriska utrustning så som spis, tvättmaskin, torktumlare och 
även belysning ändrades till att nu även vara en mer uttalad källa till värme. Som 
Charlotta nämner i hennes avhandling borde det rätta namnet på denna typ av boende 
kanske vara ”aktivhus” snarare än passivhus då uppvärmningen bestäms av vilka 
aktiviteter, och i vilken utsträckning, som försiggår i husen. Den nya synen på 
apparaterna som värmekällor tillsammans med avsaknaden av ett konventionellt 
uppvärmningssystem fick till konsekvens att energisnåla lågenergilampor byttes ut mot 
glödlampor för att dessa alstrade mer värme. Lampor lämnades ofta medvetet på för att 
värma även rum som ingen uppehöll sig i, tvättmaskinen kördes trots att det inte 
behövdes och det förekom även historier om hur ugnen lämnats på med öppen lucka 
för att värma huset när inte elpatronen räckte till under de kallaste vinterdagarna [20]. 
Att utelämna ett ordentligt uppvärmningssystem fick i vissa fall alltså tydligt motsatta 
effekter än de tänkta. Det som ursprungligen var tänkt att bidra till energisparande 
bidrog i och med detta istället till ett i viss mån energislösande beteende. Vanligare var 
dock att de boende köpte en värmefläkt för att klara uppvärmningen under de kallare 
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perioderna. Bostadsbolaget lät även efter 2-3 år installera ett permanent element på 
undervåningen i de mer utsatta gavellägenheterna för de som var intresserade [20]. 
 Det energibesparande tänket bidrog till vissa motsättningar där de boende ville ha 
vissa bekvämligheter så som golvvärme i hallen för att kunna hålla torrt eller en 
vattenpost i väggen för att lättare kunna vattna i trädgården. Dessa önskemål var inte 
förenligt med passivhuskonceptet då golvvärmen skulle innebära en för hög installerad 
effekt och vattenposten innebar en icke tillåten köldbrygga i klimatskalet. 
Installationen av en öppen spis var inte heller det förenligt med passivhuskonceptet 
trots att det minskar behovet av elvärme. Detta bidrog till att de boende i viss grad 
kände sig överkörda av produktutvecklarna av de energieffektiva husen vars högsta 
prioritet var att hålla sig till det energisnåla konceptet [20].  
 Vid den andra intervjuomgången 2005 så hade det gått 4 år sen de första flyttade 
in i Lindås Park. Under den tiden hade inställningen till passivhusen i viss mån hunnit 
ändrats hos de boende. De element eller värmefläktar som tidigare använts frekvent 
användes då i många fall i betydligt mindre omfattning. Personerna hade i större 
omfattning vant sig med den något lägre temperaturen i passivhusen och omvärderat 
vad som de ansåg vara normal temperatur. ”Det är inga hus i Sverige som har varma 
golv om man inte har golvvärme” menade en av de boende. Just detta att de inte var 
ensamma i sin situation utan delar den med många andra menar Charlotta bidrog till att 
förändringen som följde med flytten till passivhusen så småningom accepterades. 
Istället för att höja temperaturen kunde en extra tröja istället användas. 
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9	  Teori	  
I detta avsnitt redovisas samband för beräkning av energianvändningen för de i 
projektet ingående bostäderna. 

9.1	  Energiöverföring	  med	  strömmande	  medium	  
För att beräkna den avgivna alternativt upptagna energin från ett flödande medium 
används funktionen 
  

 
𝑄!"#$"%& = 𝑚𝐶!∆𝑇 = 𝑉𝜌𝐶!∆𝑇    [W] (2) 

 
med  

 
Δ𝑇 = 𝑇! − 𝑇!       [˚C] (3) 

 
där  

Tf,  är framledningstemperaturen av det   [˚C] 
 värmebärande mediet  

Tr   är returtemperaturen av det värmebärande   [˚C] 
  mediet  
ṁ är massflödet i golvvärmeslingan   [kg/s] 
V̇ är volymflödet i golvvärmeslingan   [m3/s] 
ρ är det värmebärande mediets densitet  [kg/m3] 
Cp är det värmebärande mediets    [J/kgK] 
  värmekapacitivitet 

 

9.2	  Energiförluster	  i	  ventilationssystemet	  
Energiförlusterna till följd av den styrda ventilationen i ventilationssystemet beräknas 
enligt 
  

 
𝑄!""# = (1− 𝜂!!")𝑚𝐶!∆𝑇 = (1− 𝜂!!")𝑉𝜌𝐶!∆𝑇 [W] (4) 

 
där variablerna är enligt ekvation (1) och ηvvx är värmeväxlarens 
temperaturverkningsgrad som beräknas enligt 
   

𝜂!!" =
!!"!!!"#
!!"#!!!"#

       (5) 

 
där 

Tin är temperaturen efter värmeväxlaren  [˚C] 
Tfrl är temperaturen i frånluften    [˚C] 
Tute är utomhustemperaturen    [˚C] 

 
och övriga variabler är enligt ekvation (2). 
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9.3	  Värmepump	  
Vid användandet av en värmepump oavsett typ (bergvärme, luft-luft etc.) är det av 
intresse att beräkna dess verkningsgrad. Här används det så kallade COP8-värdet. COP 
är ett mått på hur mycket värme som värmepumpen avger i förhållande till den 
energimängd som krävs för att driva värmepumpen. Beräkningen av COP görs enligt 
följande 
 
   𝐶𝑂𝑃 = !!"!!!""

!!"
       (6) 

 
där 
   𝑄gv är den från golvvärmesystemet avgivna  [W] 
    energin 
   𝑄tvv är energin som används till tappvarmvatten [W] 
   𝑄el är den el som krävs för att driva   [W] 
    bergvärmepumpen 
 
 
En teoretiskt maximal verkningsgrad för värmepumpar är beroende av 
temperaturskillnaden mellan den kalla sidan (förångaren) där energi tas upp och den 
varma sidan (kondensatorn) där energi avges och beräknas enligt 
 

𝐶𝑂𝑃!""# =
!!"#$

!!"#$!!!"##
      (7) 

 
där 

Tvarm är temperaturen på den avgivande sidan av [˚C] 
  systemet 
Tkall är temperaturen på den upptagande sidan av [˚C] 
  systemet 

 
Även om den teoretiskt maximala verkningsgraden på grund av förluster i systemet 
inte går att uppnå så är systemet temperaturberoende enligt samma principiella 
förhållande som den i ekvation (5) redovisade. Ju större temperaturdifferensen är 
mellan den varma och kalla sidan, ju lägre verkningsgrad kommer vara möjlig att 
uppnå. 
 

9.4	  Värmetransport	  genom	  klimatskalet	  
Så fort temperaturen utomhus understiger inomhustemperaturen sker ett värmeflöde 
från inomhusluften genom väggen och ut till den omgivande luften. Förlusterna genom 
de omslutande ytorna i klimatskalet beräknas med hjälp av ekvationen    
 
  𝑄!"#$% = 𝑈!𝐴!∆𝑇!       [W] (8) 
 
där 
  U är värmegenomgångskoefficienten för en  [W/m2K] 

                                                
8 Coefficient Of Performance 
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   viss byggnadsdel 
  A är arean för en viss byggnadsdel   [m2] 
  ∆𝑇 är temperaturdifferensen mellan de båda sidorna [K] 
  
med de ingående byggnadsdelarnas värmegenomgångskoefficient beräknad enligt 
   
  𝑈 = 1

𝑅!"!        [W/m2K] (9) 
 
där  
  Rtot är det totala värmemotståndet för en viss  [m2K/W] 
   byggnadsdel 
 
med de ingående byggnadsdelarnas totala värmemotstånd beräknat enligt 
   
  𝑅!"! = 𝑅! + 𝑅! +⋯+   𝑅! + 𝑅!    [m2K/W] (10) 
 
där 
 
  Ri är det inre värmemotståndet9   [m2K/W] 
  Ru är det yttre värmemotståndet   [m2K/W] 
  Rx är de olika materialskiktens värmemotstånd [m2K/W] 
 
med 
 
  𝑅! =

𝛿!
𝜆!  , 𝑥 = 1,2…𝑛 − 1,𝑛    [m2K/W] (11) 

 
där 
  𝛿! är materialskiktets tjocklek    [m] 
  𝜆! är materialskiktets värmeledningsförmåga  [W/mK] 

	  

9.5	  Fukttransporter	  
En vanlig missuppfattning kring täta hus är att de är mer utsatta för röta och mögel än 
mindre täta hus. Missuppfattningen bygger på att luften inte kan ta vägen någonstans 
och därmed mättas med fukt över tiden. I verkligheten är det precis det motsatta som 
gäller nämligen att täta hus är mindre utsatta för angrepp just på grund av dess täthet. 
Om en konstruktion är riktigt tät innebär detta att en helt styrd ventilation är möjlig och 
ingen fuktig luft behöver ta den icke önskvärda vägen ut genom otätheter i 
klimatskalet. 
 I normala fall konstrueras ventilationssystemet i bostäder så att ett litet undertryck 
råder inomhus vilket får den kalla utomhusluften att sakta tränga in i vägg-, tak- och 
grundkonstruktionen även i de tätaste husen. Detta är önskvärt då den kalla luften inte 
kan hålla lika mycket fukt som varm luft. I och med att temperaturen höjs i takt med 

                                                
9 Inre och yttre värmemotståndet uppkommer pga. att luften närmast ytan ligger i ett så kallat boundary 
layer och är mer eller mindre stillastående vilket ger en isolerande effekt. Detta är en förenkling för att 
slippa räkna med naturlig alternativt påtvingad konvektion 
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att luften tränger djupare in i konstruktionen och kommer allt närmare den uppvärmda 
inomhusluften finns ingen risk för att fukt kondenserar ur luften och ansamlas i 
byggnadsmaterialen. När otätheter finns i klimatskärmens ångspärr samtidigt som 
övertryck inomhus råder finns däremot denna risk. I det fallet kan kondensation i 
byggmaterialen ske då luften kyls ned på dess passage ut genom klimatskalet och inte 
längre kan hålla den stora fuktmängd som varmare luft kan. På detta sätt kan 
vattenansamlingar i byggmaterialen uppstå och en uppenbar risk för mögelpåväxt samt 
röta föreligger då. 
 Maximal ånghalt som luft kan hålla (mättnadsånghalt) följer funktionen 
  
   𝜗 = !,!"(!!!,!"∙!)!

!!!"#
      [kg/m3] (12) 

  
där 
   T är temperaturen i Celsius    [˚C] 
 
Exakta kritiska värden för fukthalter i olika material är svårt att ge då risken för röta 
och mögelpåväxt även beror av andra faktorer som temperatur, ljus och varaktighet. 
Däremot finns det generella riktlinjer gällande risken för röta och mögel, dessa ges i 
tabell 6 som är hämtad från Praktisk Byggnadsfysik [26]. 
 
Tabell 6 Risk för mögel- och rötangrepp 
 Ingen risk Liten/måttlig risk Stor risk 
Röta 
Fuktkvot (vikt-%) 
RF (%) 

 
<16 
<75 

 
16-25 
75-95 

 
>25 
>95 

Mögel 
Fuktkvot (vikt-%) 
RF (%) 

 
<15 
<70 

 
15-20 
70-85 

 
>20 
>85 

 

9.6	  Strålningsförluster	  
Strålningsutbyte sker mellan alla ytor hela tiden oavsett dess temperaturer, men det är 
bara mellan ytor av olika temperatur som ett nettoutbyte av strålningsenergi sker. För 
att beräkna strålningsförlusterna mellan en varm yta mot en kallare omgivning används 
ekvationen 
 
  𝑄!"#å!" = 𝜀𝜎𝐴!"#(𝑇!"#! − 𝑇!"#! )    [W] (13) 
där 
  ε är ytmaterialets emissivitetsfaktor  

σ är Boltzmanns konstant 5,67*10-8   [W/m2K4] 
 
 

9.7	  Totala	  energibehovet	  till	  uppvärmning	  och	  tappvarmvatten	  
Energibehovet i en bostad beräknas som den tidsmässiga summan av alla 
effektförluster minus de naturliga effekttillskott som bostaden tar del av. För att 
energibehovet för värme och varmvatten skall kunna beräknas så riktigt som möjligt 
skall variablerna i följande ekvation bestämmas 
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  𝑄!"! = 𝑄!" + 𝑄! + 𝑄! + 𝑄!! − 𝑄! − 𝑄! − 𝛼𝑄!"  [W] (14) 
 
där 

 𝑄!"  är de totala transmissionsförlusterna och [W] 
    beräknas enligt ekvation (7) 
  𝑄!  är förlusterna i den styrda ventilationen  [W] 
    och beräknas enligt ekvation (3) 
  𝑄!  är förlusterna från det icke styrda  [W] 

luftflödet genom klimatskärmen 
 𝑄!!  är effektbehovet till tappvarmvatten och [W] 

kan beräknas enligt ekvation (1) 
  𝑄!  är tillskottet från solinstrålning i bostaden [W] 
  𝑄!  är interna gratiskällor som personer [W] 

och husdjur i bostaden 
  𝑄!"  är behovet av hushållsel   [W] 
  α  är värmebidraget från hushållselen  
 
Då α är svår att bestämma [27] sätts den till noll. Vid bestämning av 
transmissionsförlusterna kommer endast uppmätta värden vintertid att användas för att 
minimera inverkan av sol. Under denna period är effektbehovet till uppvärmning hög 
vilket gör att andelen värme som kommer från interna gratiskällor minimeras. Om 
dessa två variabler försummas så kan de totala transmissionsförlusterna även beräknas 
enligt 
 
  𝑄!" = 𝑄!"! − 𝑄! − 𝑄! − 𝑄!!    [W] (15) 
  

9.8	  Energisignatur	  
E-signatur bygger på verkligt uppmätta data som underlag för att fastställa en 
byggnads värmetekniska beteende. För att bestämma husets e-signatur plottas den 
uppmätta energianvändningen till uppvärmning mot temperaturskillnaden i inom- och 
utomhusluften, alternativt bara mot utomhustemperaturen. Genom en linjärregression 
av dessa uppmätta värden fås e-signaturen av de koefficienter som utgör 
regressionslinjen. Ett exempel på hur en E-signatur kan se ut illustreras i figur 16 [27].  
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Figur 16 Exempel på energisignatur med hänsyn tagen till den totala energiförbrukningen i bostaden 

 
En e-signatur är en beskrivning av en byggnads värmetekniska prestanda och är 
oberoende av vilken källan till värmen är. E-signaturen kan användas för att uppskatta 
energiåtgången för byggnaden enbart utifrån vetskapen om temperaturläget i utomhus- 
samt inomhusluften, alternativt enbart utomhusluften. Signaturen kan användas de 
perioder mätdata för värmegenerering saknas eller av andra anledningar är svåra att 
fastställa samt vid normalårskorrigeringar. Svårigheten är givetvis att bilda en så 
korrekt signatur som möjligt där alla tillskott tas med och ges ett så riktigt värde vilket 
är tekniskt genomförbart.  
 I figur 16 finns en platå som börjar vid 13,5 grader. Denna indikerar att en viss del 
av energianvändningen i byggnaden är temperaturoberoende, dvs. har andra syften än 
uppvärmning. Till denna del hör exempelvis energin till uppvärmning av varmvatten 
och fastighetsbelysning. Nivån för denna platå beror på storleken av den 
temperaturoberoende delen av energianvändningen. Vid högre utomhustemperaturer 
än den där brytpunkten sker (tbalans i figuren) krävs ingen energi ämnat för 
uppvärmning. Efter denna temperatur klaras istället uppvärmningen av inre 
genereringar så som kroppsvärme samt spillvärme från processer med annan 
primärfunktion än uppvärmning så som belysning, varmvatten etc.  
 
I denna rapport kommer den klimatberoende delen av energin till uppvärmning 
behandlas för sig utan inverkan från de från klimatet oberoende delarna. 
Energisignaturen för detta tas fram på principiellt samma sätt varpå ovanstående 
beskrivning anses relevant då det väsentliga i sammanhanget är att kurvans lutning inte 
bör påverkas utav detta. Följden av denna modifiering blir en parallellförskjutning av 
kurvan samt att ovan nämnda platå inte kommer uppstå.  
 Orsaken till detta tillvägagångssätt är att fokusera på bostädernas fysikaliska 
egenskaper och i så stor utsträckning som möjligt utelämna den beteendebaserade 
energianvändningen som varierar utifrån den enskilda individen. På detta sätt fås ett så 
konsekvent resultat som möjligt. 
 
 För att e-signaturen skall vara oberoende av den termiska tröghet som kommer av 
den i byggnaden inlagrade energin krävs ett tidssteg av minst en vecka [27]. Detta då 
den termiska inlagringen i byggnaden ger en fördröjande effekt som förskjuter 



34 
 

sambandet mellan utomhustemperaturen och den energimängd som krävs för att hålla 
en god inomhustemperatur. Förenklat brukar en sådan dynamisk effekt antas vara i 
storleksordningen ett dygn för enfamiljsbostäder byggda i trä [27]. Denna inbyggda 
energilagring har ingen betydelse på den totala energin som krävs för uppvärmning 
över längre perioder, så som månader eller år, utan har bara en utjämnande funktion på 
effektbehovet.  
 Om veckomedelvärden används räcker det med en mätperiod på 7-10 veckor för 
att få en tillräckligt god uppskattning av e-signaturen om detta görs under en period 
med tillräckligt stor temperaturvariation [28]. 
 Möjliga felkällor vid bestämningen av e-signaturen är bland annat inverkan av 
vind och solinstrålning samt dynamiska effekter från byggnadskonstruktionen [29]. 
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10	  Metod	  

10.1	  Inledning	  	  
Temperaturer, fukt och vattenflöden har under det gångna året loggats på strategiskt 
valda platser i de fyra villorna som ingått i projektet. De loggade mätvärden har legat 
som underlag för en sammanställning av energiåtgången i husen efter energislag och 
användningsområde så som exempelvis uppvärmning, tappvarmvatten, hushållsel och 
total el. På detta sätt har en så heltäckande bild som möjligt av energiförbrukningen i 
husen kunnat framställas. 
 

10.2	  Val	  av	  programvara	  för	  databearbetning	  
För bearbetning av data valdes ett program med ett brett användningsområde. Det 
valda programmet, Microsoft Excel, är fördelaktigt då tabeller och överskådliga 
diagram skall tas fram från de i projektet loggade data. Dataöverföringen till Excel 
måste dock göras manuellt vilket är mycket tidskrävande. Här finns behov 
databasverktyg för hantering och bearbetning. 
 

10.3	  Experimentuppställning	  
I alla husen som ingår i projektet har dataloggrarnas sensorer placerats på olika djup i 
konstruktionen av väggar, golv och tak samt inomhus, i ventilationssystem, 
golvvärmesystem, varmvattenledningar, solvärmesystem, bergvärmesystem och 
utomhus. Inga planritningar med loggrarna utplacerade finns tyvärr att tillgå. Istället 
får följande två bilder i fig. 18 och 19 fungera som illustration på hur placeringarna av 
sensorerna kan se ut. 

 
 
 
 
Dataloggrarnas placeringar i de ingående husen finns beskrivet i bilaga 2. 
 
 	  

Figur 18 Temperatur- och fuktgivarna är placerade 
på olika djup i taken 

Figur 17 Temperatur- och fuktgivarna är placerade 
på olika djup i golv- och väggkonstruktionerna 
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10.4	  Mätutrustning	  
För de kontinuerliga mätningarna av 
temperaturer, fukthalter och flöden 
har dataloggrar från T&D 
Corporation används vilka via 
kortvågig radiokommunikation 
trådlöst kommunicerar med en 
basstation. Detta har medgett en 
praktisk och effektiv tömning av 
data över internet istället för att på 
plats vara tvungen att manuellt 
tömma loggrarna. Genom 
användningen av trådlösa loggrar 
kopplade till en basstation, vidare 
kopplat till internet, minimerades 
antalet resor som behövde göras 
fram och tillbaka till 
enfamiljsvillorna.  
 Att mätloggrarna varit trådlösa 
har varit en central förutsättning för 
ett godkännande från villaägarnas sida att installera mätutrustningen då ingen 
kabeldragning varit nödvändig mellan loggrarna och basstationen.  
 En placering av basstationen i flerbostadshusen så att kommunikation med alla 
loggrar samtidigt kunde nås var dock inte möjlig. I dessa hus har istället tömningen av 
mätdata fått göras manuellt på plats. 
 

10.4.1	  RTR-‐52A	  
• Kortvågig radiokommunikation 
• Temperaturgivare 

-  -60 – 155 ˚C mätintervall 
- ±0,3˚C noggrannhet i intervallet -20 – 80˚C 
- I genomsnitt 0,1˚C noggrannhet i intervallet 0 – 20˚C 

• Minnesplats för 16000 mätvärden 
• Litiumbatteri 

- 3,6 V 
- Ca 6 månader batteritid 

  

10.4.2	  RTR-‐53A	  
• Kortvågig radiokommunikation 
• Temperaturgivare 

- 0 till 55˚C mätintervall 
- ±0,3˚C noggrannhet 

• Fuktgivare 
- 10 – 95 % mätintervall 
- ±5% noggrannhet 

• Minnesplats för 16000 mätvärden 
• Litiumbatteri 

Figur 19 Givare från T&D har använts 
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- 3,6 V 
- Ca 6 månader batteritid 

10.4.3	  RVR-‐52	  
• Kortvågig radiokommunikation 
• Pulsmätare 
• Minnesplats för 16000 mätvärden 
• Litiumbatteri 

- 3,6 V 
- Ca 6 månader batteritid 

 

10.4.4	  RTR-‐5W	  
• Internetanslutning 
• Nerladdning av data från mätloggrar  
• Varningssystem för fulla mätloggrar via e-post 
• Kompatibel med Microsoft Windows 7 32/64bit, Vista 32bit, XP 32bit, 2000 
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10.5	  Beräkningsgång	  

10.5.1	  Golvvärme	  
I de fall golvvärme varit en värmekälla har fram- och återledningstemperaturer loggats 
tillsammans med flödesmätning av det värmebärande mediet. Med dessa data har den 
från golvvärmesystemet till golvet avgivna effekten beräknats enligt ekvation (2) . 

Värmemediet har i samtliga fall varit vatten där ett golvvärmesystem har använts 
till uppvärmning. Vatten har en relativt liten densitetsändring inom de 
temperaturintervall som förekommit i mätningarna. Således har ett förenklande 
antagande gjorts att densiteten varit konstant 1000kg/m3. Denna förenkling bidrar inte 
med något betydande fel. 

Cp för vatten är även det relativt konstant inom de temperaturintervall som 
förekommit i mätningarna och har därmed antagits vara konstant 4,18 kJ/kgK. Denna 
förenkling anses inte bidra med något betydande fel.  

Temperaturerna har av förklarliga skäl inte kunnat mätas inuti ledningarna utan 
har istället mätts på dess yta. Termopasta har används för att få maximal termisk 
kontakt med ytan och därmed bästa möjliga resultat. Med detta förfarande blir den 
uppmätta temperaturen något lägre än vattnets temperatur. Men eftersom 
golvvärmeslingorna är ett slutet system så är det ett rimligt antagande att skillnaden i 
temperatur mellan ytan och vattnet är ungefär lika stor på den varma som den kalla 
sidan. Detta medför att värdet på ΔT blir relativt korrekt även om de individuella 
temperaturerna kan vara något låga. Detta förfarande anses ge ett resultat inom 
ramarna för rimliga felmarginaler.  

10.5.2	  Ventilation	  
I ventilationssystemen har lufttemperaturer och relativa fukthalter loggats före och 
efter värmeväxlare på både till- och frånluftssidan. I ett av fallen, i villa Falk, har 
motsvarande mätningar även gjorts före och efter den markförlagda 
förvärmningskanalen. Dessa mätvärden har tillsammans med på förhand uppmätta 
luftflöden legat som grund för beräkning av värmeväxlarnas temperaturverkningsgrad 
och energiförlusterna i ventilationssystemen. Temperaturverkningsgraden för en 
värmeväxlare beräknas enligt ekvation (5). 
 Energiförluster genom ventilationssystemet beräknas enligt ekvation (4). 
 De loggade värdena visar i sig hur bl.a. temperaturerna varierar över året i utom- 
samt inomhusluften, vilket ligger till grund för normalårsanpassningar av 
energiåtgången till uppvärmning. Då ventilationsflödena inte har mätts kontinuerligt 
likt de andra variablerna så råder osäkerhet kring huruvida uppgifterna kring 
ventilationsflödena är tillförlitliga. Felaktiga uppgifter kring ventilationsflödena kan 
resultera i fel som inte är försumbara.  

10.5.3	  Tappvarmvatten	  
För bestämning av energiåtgången till varmvatten i husen har temperaturer på varma 
och kalla sidan av varmvattensystemen loggats tillsammans med flödesmätningar av 
detsamma. Med dessa data har den utgående energin i varmvattnet beräknats enligt 
funktion (2).  

Då det inte har varit möjligt att mäta temperaturerna inne i ledningarna har de 
istället mätts på dess yta. Termopasta har används för att få maximal termisk kontakt 
med ytan och därmed bästa möjliga resultat.  Gällande dessa mätvärden har en del 
problem uppdagats i de hus som inte har ett inbyggt cirkulationssystem av varmvattnet 
vilket har resulterat i att för låga mätresultat har uppnåtts. Ett första problem har varit 
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att tidsintervallet för temperaturloggarna varit för stort vilket har medfört att 
temperaturen på den varma sidan hunnit sjunka efter det att varmvatten använts till 
dess att temperaturen loggats. Det motsatta har även skett på den kalla sidan. Detta har 
åtgärdats så att ett kortare tidsintervall nu används samt att temperatur- och 
flödesloggarna synkroniserats. Ett problem har även varit att de uppmätta 
temperaturerna på den varma framledningssidan med all sannolikhet har varit lägre än 
den faktiska vattentemperaturen. Detta är en följd av att temperaturgivaren suttit 
utanpå ledningen och inte i den. Vid korta tappningsperioder får detta till följd att 
ledningarna inte alls hinner uppnå vattentemperaturen. Det motsatta gäller även för den 
kalla sidan där kallt vatten leds till ackumulatortanken i samma takt som varmt vatten 
töms ur den. Mellan de gånger varmvatten tappas värms den kalla vattenledningen upp 
av omgivande luft och hinner inte kylas ned till det inkommande kallvattnets 
temperatur under korta perioder av varmvattentappning. Den varma ledningen kommer 
med andra ord att ge en för låg och den kalla en för hög temperaturangivelse. Detta 
resulterar i att den temperaturskillnad som loggas och som är kritisk för att kunna 
beräkna en riktig energiåtgång till tappvarmvatten kommer att innehålla ett relativt 
stort fel. Felet är inte försumbart, och storleken på detta behandlas i diskussionsdelen. 

10.5.4	  Pelletskamin	  
För bestämning av energitillskottet från den vattenmantlade pelletskaminen har 
temperaturer på fram- och returledning loggats tillsammans med flödesmätningar. Med 
dessa mätvärden som grund har sedan den från pelletskaminen till ackumulatortanken 
avgivna energin beräknats enligt ekvation (2). 

10.5.5	  Solvärme	  
I de fall där solfångare används till uppvärmning av husen har temperaturer loggats på 
fram- och returledning till ackumulatortank tillsammans med flödesmätningar. Dessa 
mätningar har använts som underlag till beräkningar av energitillskottet från 
solfångarna. Beräkningarna har skett enligt ekvation (2). 
  

10.5.6	  Bergvärmepump	  
I ett av husen har uppvärmningen skett med hjälp av en bergvärmepump. I detta fall 
har bergvärmesystemet varit värmekällan till både uppvärmningen av huset via ett 
golvvärmesystem och till tappvarmvattnet. Dessa energier har kontinuerligt beräknats 
enligt tillvägagångsättet som redovisats under respektive rubrik ovan och har 
tillsammans utgjort den från bergvärmesystemet till huset avgivna energin. 
 Elenergin som krävts för att driva bergvärmepumpen har kontinuerligt loggats och 
en COP-faktor har kontinuerligt beräknats enligt ekvation (6). 
 En teoretiskt maximal verkningsgrad för uppvärmning är beroende av 
temperaturskillnaden mellan den kalla sidan där energin skall tas upp och den varma 
där den skall avges och kan beräknas enligt ekvation (7). 
 Även om den teoretiskt maximala verkningsgraden på grund av förluster i 
systemet inte går att uppnå så är systemet temperaturberoende enligt samma 
principiella förhållande som den i ekvation (7) redovisade. Ju större 
temperaturdifferensen är mellan den varma och kalla sidan, ju sämre verkningsgrad 
kommer vara möjlig att nå. 
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10.5.7	  Korrigeringar	  med	  hjälp	  av	  e-‐signatur	  
För att på ett så korrekt sätt som möjligt kunna jämföra och relatera resultaten från 
detta projekt till andra vetenskapliga studier i ämnet har alla resultat som innefattar ett 
inbyggt temperaturberoende korrigerats så att de representerar ett normalfall. Orsaken 
till detta är att utomhustemperaturen av naturliga orsaker varierar något mellan olika 
år, och olika resultat är därmed att vänta beroende på hur varmt det är just det året då 
mätningarna utförs. Genom att normalårskorrigera resultaten kan betydelsen av dessa 
årliga variationer försummas. 

I normalårskorrigeringarna har energiåtgången till uppvärmning av husen 
korrigerats till ett tänkt scenario av 20˚C inomhus samt med ett samband för 
genomsnittliga utomhustemperaturen för platsen som ger en god överensstämmelse 
med antalet graddygn under ett normalår. Detta har gjorts med hjälp av en i detta 
projekt framtagen e-signatur för de respektive husen.  

För att minska effekterna av energilagringen i byggnadsdelarna har en 
tidsupplösning på 1 vecka använts vid bestämningen av e-signaturen [30]. E-signaturen 
tas med fördel fram under de mörka och kalla vintermånaderna. E-signaturen tar 
därmed inte hänsyn till uppvärmning från t.ex. solinstrålningen i byggnaden eller från 
de boendes kroppsvärme. Att räkna med energin från solinstrålningen är svårt då den 
är väldigt varierande. Då dessa energikällor trots allt har en uppvärmande effekt, 
framförallt solen under molnfria vår- och sommardagar, kommer den verkliga 
energiåtgången vara något lägre än det med e-signaturen uppskattade. 

E-signaturen har även använts för att uppskatta energianvändningen till 
uppvärmningen då mätdata periodvis fallit bort eller av andra orsaker varit otillräcklig. 
 

10.5.8	  Fukt	  
Ett av attributen för ett energieffektivt hus är att de har en tät konstruktion mot 
oönskade luftflöden. Därför är det viktigt att visa på att de inte ligger i riskzonen för 
röta och mögel som är en vanlig missuppfattning om täta hus. Med detta som bakgrund 
har fuktdata kontinuerligt loggats i alla husens vägg-, tak- och grundkonstruktioner. 
 Huvudsyftet med de uppmätta fuktkvoterna har varit att visa på om risk för 
fuktavlagring varit aktuellt eller inte. Med detta underlag är förhoppningarna att 
missuppfattningarna som finns kring täta konstruktioner i bostäder skall avta.  
 

10.5.9	  Ingen	  hänsyn	  till	  sol	  och	  vind	  	  
Inom ramarna för detta arbete har inte inverkan av sol eller vind kunnat tas i beaktning, 
bortsett vid de fall en del av solljuset kunnat tas tillvara i solfångare till uppvärmning 
av vatten. Att dessa variabler inte fått något utrymme i denna undersökning beror på att 
inverkan av dessa är svårberäknade. Detta även om uppmätta data finns att tillgå.  
 Vilken inverkan solen får beror av fönsterarea, vilket vädersträck fönsterna är 
riktade mot, ifall de är täckta av markiser eller gardiner osv. Vidare är det svårt att 
uppskatta vilken inverkan solens uppvärmning av fasaden och taket får på 
uppvärmningsbehovet.  
 Vinden ger upphov till under- och övertryck vilket medför luftflöden genom 
klimatskalet och leder även till påtvingad konvektion. Vilken inverkan detta får för 
effektbehovet till uppvärmning av bostaden är svårt att uppskatta.  
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11	  Resultat	  

11.1	  Temperaturvariation	  över	  året	  
Temperaturen för år 2011 som mätningarna gjorts har varit varmare än det normala 
vilket kan ses i figur 20. Figuren illustrerar hur utomhustemperaturen varierat jämfört 
med ett normalår utifrån uppmätt data. Differensen mellan dessa kurvor har legat som 
grund för de normalårskorrigeringar som gjorts. Valet att redovisa data för villa Falk 
gjordes med utgångspunkt i att detta hus hade det mest heltäckande mätunderlaget och 
gav därmed den mest kompletta bilden över temperaturvariationen under året. 
Temperaturvariationer för övriga hus kan ses i bilaga 1. 
 

 
Figur 20 Temperaturvariationen under året för villa Falk jämfört med ett normalår representerat av den 
rosa kurvan 
 

11.2	  Energisignaturer	  

11.2.1	  Villa	  Falk	  
Energisignaturen för villa Falk uppvisade mycket lite spridning vilket kan ses i figur 
21. R2-värdet på 0,95 ger en hög trovärdighet till resultatet.  Lutningskoefficienten på 
1,54 kWh per gradskillnad och dygn vilket tillsammans med husets 140 m2 ger ett 
effektbehov på 0,46 W per gradskillnad och m2 bostadsyta. Vid mindre 
temperaturdifferenser än 5 ˚C behövs ingen styrd uppvärmning av huset. Spillvärme 
från elektriska hushållsapparatet och kroppsvärme är då nog för att klara 
uppvärmningen. 
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Figur 21 Energisignatur för villa Falk 
 
 

11.2.2	  Villa	  Pettersson	  
Lutningskoefficienten för energisignaturen för villa Pettersson på 3,04 kWh per 
gradskillnad och dygn tillsammans med husets 133 m2 ger ett effektbehov på 0,95 W 
per gradskillnad och m2 bostadsyta. Energisignaturen för villa Pettersson uppvisade en 
mycket liten spridning av uppmätta data med ett R2-värde av 0,96. Detta indikerar ett 
trovärdigt resultat. Vid mindre temperaturskillnader än 8,5 ˚C klaras uppvärmningen 
av huset utan styrd uppvärmning. Energisignaturen för villa Pettersson kan ses i figur 
22. 
 

 
Figur 22 Energisignatur för villa Pettersson 
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11.2.3	  Villa	  Carlstedt	  
Lutningskoefficienten för energisignaturen för villa Carlstedt på 2,92 kWh per 
gradskillnad och dygn tillsammans med husets 220 m2 ger ett effektbehov på 0,57 W 
per gradskillnad och m2 bostadsyta. Energisignaturen för villa Carlstedt uppvisade en 
relativt liten spridning av uppmätta data med ett R2-värde av 0,83. En 
temperaturskillnad på ungefär en grad kan hållas utan styrd uppvärmning. 
Energisignaturen för villa Carlstedt kan ses i figur 23. 
 

 
Figur 23 Energisignatur för villa Carlstedt  

11.2.4	  Villa	  Dario	  
Lutningskoefficienten för energisignaturen för villa Dario på 3,61 kWh per 
gradskillnad och dygn tillsammans med husets 269 m2 ger ett effektbehov på 0,56 W 
per gradskillnad och m2 bostadsyta. Energisignaturen för villa Dario uppvisade en stor 
spridning av uppmätta data med ett R2-värde av endast 0,55. Detta tyder på ett något 
osäkert resultat och fortsatta mätningar behövs för att säkerställa signaturen. 
Energisignaturen för villa Dario kan ses i figur 24. 
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Figur 24 Energisignatur för villa Dario 

11.3	  Energiåtgången	  i	  husen	  
Energianvändningen till värme, tappvarmvatten och el har loggats i husen under 
perioden oktober 2010 till december 2011 i de i projektet ingående husen. Denna data 
har summerats under perioden och ligger till grund för sammanställningen i tabell 7 
nedan.  
 Energianvändningen till uppvärmning av husen har korrigerats för att motsvara ett 
tänkt scenario av en inomhustemperatur på 20˚C och en för platsen och tidpunkten på 
året uppmätt normaltemperatur för utomhusluften, vilket skall motsvara 
normalårsfallet. Den årliga energiförbrukningen till uppvärmning är sedan beräknad 
med hjälp av en i projektet beräknad e-signatur, där varje e-signatur är unik för dess 
hus. På detta sätt har ett så rättvisande resultat som möjligt kunnat beräknas. 
Tillvägagångssättet för detta redovisas mer ingående i det föregående kapitlet 
”Korrigeringar med hjälp av e-signatur”. 
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Tabell 7 Total energianvändning i husen indelat efter användningsområde 
 Falk Carlstedt Dario Pettersson 
Qvärme  
[kWh/år] 

8208 14227 19007 7599 

qvärme  
[kWh/m2år] 

58,6 
 

64,7 70,7 57,1 

Qtvv  
[kWh/år] 

1121 2548 2845 2044 

qtvv  
[kWh/m2år] 

8 11,6 10,6 15,4 

qvärme+vv  
[kWh/m2år] 

66,6 76,2 81,2 72,5 

Qhusel  
[kWh/år] 

3257 5003 3488 3055 

qhusel  
[kWh/m2år] 

23,3 22,7 13,0 23,0 

Qtot  
[kWh/år] 

12585 21778 25647 12698 

qtot  
[kWh/m2år] 

89,9 99,0 95,3 95,5 

 
där 

Tute.medel är medeltemperaturen för platsen ett  [˚C] 
normalår – hämtat från SMHI     

Qvärme  är energin till uppvärmning summerat [kWh/år] 
  över året 
Qtvv  är energin till tappvarmvatten summerat [kWh/år] 
  över året 
qvärme  är specifika energin till uppvärmning och  [kWh/m2år] 

varmvatten summerat över året   
Qhusel  är förbrukningen av hushållsel över året [kWh/år] 
Qtot  är den totala energiförbrukningen över [kWh/år] 
  året 

 
Resultaten över energianvändningen blev i samtliga fall högre än de projekterade 
värdena. I villa Carstedt var exempelvis energianvändningen till värme och 
tappvarmvatten under året 2,4 ggr högre än det projekterade värdet. Detta beror inte på 
extrema felräkningar utan kan istället ses som en följd av olika beräkningssätt. 
Projektörerna har beräknat den förväntade köpta energimängden till värmepumpen 
medan den i figuren ovan redovisade är den totalt nyttjade energimängden oavsett 
härkomst.  

11.4	  Fuktmätningar	  
En viktig del i att förbättra den allmänna synen på lågenergihus ligger i att visa på att 
risken för angrepp från röta och mögel inte är större i hus med tät klimatskärm. 
 
I golvisoleringen i villa Falk samt villa Pettersson uppvisades en hög ånghalt.  



46 
 

 I villa Falk var det den mittersta delen av golvet som visade en ånghalt som under 
september månad nådde 99 % RF. I praktiken innebär detta resultat att kondensation 
troligtvis inträffar vilket givetvis inte är önskvärt. Vad detta beror på är svårt att säga.  
 Resultatet från villa Pettersson visade en konstant ånghalt av 100 % RF i yttre 
delen av golvet. Efter diskussion med leverantören av dataloggrarna är det inte orimligt 
att fuktmätaren är kortsluten, dvs. trasig.  
 Även fuktmätningarna från golvkonstruktionen i villa Carlstedt uppvisar en relativ 
fukthalt högre än 70 % som i teoridelen nämns som den lägre gränsen för att mögel 
skall kunna uppstå. Men då det rör sig om en betongplatta tillsammans med den 
relativt låga temperaturen så är det ingen risk för att mögel skall uppstå. Hur den 
relativa fukthalten i golvkonstruktionerna i de tre husen varierat över året kan ses i 
figurerna 25,26 och 27. 
 

 
Figur 25 Månadsmedelvärdet för den relativa ånghalten i golvisoleringen i villa Falk 
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Figur 26 Månadsmedelvärdet för den relativa ånghalten i golvisoleringen i villa Pettersson 
 
 

 
Figur 27 Månadsmedelvärdet för den relativa ånghalten i golvisoleringen i villa Carlstedt 
 
 
I alla de övriga byggnadsdelarna i husen var fukthalten konstant under kritiska värden. 
Ett exempel på detta kan ses fuktdiagrammet för den norra väggen i villa Falk. Denna 
del var, förutom golvet, den del som uppvisade de högsta värdena för relativ fuktighet 
av alla i undersökningen. I figur 28 går det att utläsa att den relativa fuktigheten som 
mest till 70 % under en kort period, vilket är den övre gränsen för när mögel inte kan 
uppkomma. Detta samtidigt som fukttillskottet i inomhusluften under perioden varit 
över 2 g/m3 vilket kan ses i figur 29. Att villa Falk uppvisade de högsta resultaten 
beror troligtvis på det faktum att ingen ångspärr är inbyggd annat än i taket. Istället 
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anses foamglaset fungera som en tillräckligt tät ångspärr. Resultaten från detta projekts 
mätningar styrker detta antagandet då inga oroande nivåer påvisats.  
 

 
Figur 28 Månadsmedelvärdet för den relativa ånghalten i väggkonstruktionen i villa Falk 
 
 
 

 
Figur 29 Månadsmedelvärdet för fukttillskottet i villa Falk 
 
 
Sammantaget kan sägas att det inte föreligger risk för mögel eller röta har förekommit 
i något av husen under den period som mätningarna har pågått. 
 
För fler fuktresultat i husen hänvisas till bilaga 1.  
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11.5	  Bergvärmepump	  	  
Då bergvärmepumpsystemet, till skillnad från motsvarande system med 
luftvärmepumpar, inte använder utomhusluften som energikälla finns inget direkt 
samband mellan COP-faktorn och temperaturen utomhus. Däremot finns ett indirekt 
samband eftersom en allt större värmeeffekt är nödvändig för att bibehålla en konstant 
inomhustemperatur när utomhustemperaturen sjunker.  
 Då det är intuitivt lätt att relatera energianvändningen i ett hus mot temperaturen 
utomhus samt att sådana data kan vara intressanta vid dimensionering av 
bergvärmesystem så redovisas i figur 30 nedan ett diagram på hur COP-faktorn 
varierar med varierande utomhustemperatur. Men observera att detta alltså inte skall 
ses som ett direkt samband mellan dessa två variabler utan snarare som ett sekundärt 
sådant.  
 

 
Figur 30 COP-faktorns variation med utomhustemperaturen. Punkterna är veckovisa medelvärden. 
 
För bergvärmepumpen syns ett tydligt samband mellan dess verkningsgrad i form av 
COP-faktor och hur stort effektuttaget var för den gällande tidpunkten vilket redovisas 
i figur 31 nedan. 
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Figur 31 Bergvärmepumpens effektivitet varierar med storleken på effektuttaget. Punkterna är veckovisa 
medelvärden. 
 
Effektivitetsdiagrammet ovan visar att bergvärmepumpen har en ökande effektivitet 
upp till och med ungefär 2,6 kW. Bergvärmepumpen skall alltså med fördel köras så 
att den största delen av effektuttaget sker i området över 2,6 kW. På detta sätt uppnås 
en maximal effektivitet och ett minimalt resursslöseri. Effektivitetskurvan är ett 
resultat av systembetingelser för denna specifika bergvärmepump och någon djupare 
förklaring till orsakerna bakom detta kommer inte ges i denna rapport.  
 Den i figur 31 spridda skuren kring 3,5kW är ett exempel som dock indikerar att 
effektuttaget inte är den enda parametern som avgör storleken på COP-faktorn. Om 
detta hade varit fallet skulle dessa punkter ungefärligt sammanfalla med varandra 
vilket alltså inte har skett. Detta kan bero på flera faktorer där en troligtvis är att berget 
närmast borrhålet under kalla perioder töms på energi snabbare än det tillförs från 
omgivande berg vilket får till följd att temperaturen kring borrhålet sjunker. Då COP-
faktorn har ett temperaturberoende enligt ekvation (6) så får detta till följd att 
effektiviteten för systemet försämras. Hur stor effekten blir av denna energimässiga 
”urlakning” är svårt att säga. En annan bidragande orsak är att bergvärmepumpen är 
kopplad till en ackumulatortank. Detta får till följd fördröjande effekter då uttaget av 
energi inte behöver ske i samma takt som inlagringen. Om tillräckligt långa 
tidsintervall väljs så kommer denna effekt att minimeras.  
 I slutändan är det den genomsnittliga COP-faktorn över året som bäst ger en 
uppfattning om hur stor energimässig besparing bergvärmesystemet ger jämte ett 
traditionellt uppvärmningssystem. Därför har en genomsnittlig COP-faktor beräknats 
som den totalt utnyttjade värmen i golvvärmesystemet samt till tappvarmvatten i 
förhållande till den över året totalt nyttjade elenergin för att driva bergvärmesystemet. 
Den genomsnittliga COP-faktorn för bergvärmepumpen i villa Carlstedt beräknades på 
detta sätt till COPm=2,46 vilket motsvarar en årlig besparing av köpt energi till 
uppvärmning och varmvatten på 59,3 %. 
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11.6	  Värmeåtervinning	  

11.6.1	  Villa	  Falk	  
I villa Falk har ett i Sverige relativt oprövat system installerats där tilluften förvärms i 
ett markbelagt rör innan den värmeväxlas mot frånluften. Resultatet från mätningarna 
det dryga året projektet än så länge pågått visar att temperaturen efter förvärmningen i 
marken konstant har överstigit 0˚C.  Detta innebär att risk för frostbeläggning i 
värmeväxlaren aldrig uppstått. Bypasspjället har därmed aldrig behövt tas i bruk vilket 
medfört att värmeväxlaren kunnat utnyttjas maximalt då luften aldrig behövt gå 
ouppvärmd förbi värmeväxlaren. Risk för isbildning i värmeväxlaren antas vanligtvis 
uppstå kring -4˚C [31].  
 Hur temperaturen på den till huset inkommande luften varierar efter passagen 
genom förvärmningsröret varierar beroende av rådande utomhustemperatur redovisas i 
figur 32. 
 

 
Figur 32 Temperaturen efter den markbelagda förvärmningen är stadigt över 0˚C även vid låga 
utomhustemperaturer 
 
Mätresultaten i figur 32 är uppdelat på tre serier där den röda och gröna motsvarar 
uppmätta temperaturer efter förvärmningen under perioden januari fram till mitten av 
juli och blå perioden mitten av juli fram till slutet av december. Att serien fram till 
mitten av juli delats i två är för att luftflödet ändrades i mitten av april vilket medförde 
den kraftiga ändring av lutningen som syns mellan den röda och gröna kurvan. Då 
förutsättningarna ändrades så var det en naturlig följd att dela upp dessa i olika serier.  
  Diskrepansen som finns mellan den gröna och blå kurvan tydliggör de årliga 
variationer av den värme (energimängd) som finns lagrad i marken. Juli var årets 
varmaste månad vilket kan ses i figur 20 på sidan 41. Under den kalla perioden på året 
tas energi från marken för att värma den inkommande luften vilket kyler marken. Detta 
får till följd att den värmande effekten från marken fortlöpande försämras under denna 
period. Det motsatta gäller sedan under den varmare perioden av året då energin i 
marken istället ackumuleras. Marken har mer energi lagrad efter sommaren än före den 
vilket tydligt indikeras av att den blå kurvan inte följer den gröna utan ligger högre. 
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Värmeväxlaren i villa Falk är av typen korsströmsvärmeväxlare och har under 
mätperioden haft en relativt konstant temperaturverkningsgrad på 75-78 % vilket 
redovisas i diagrammet i figur 33 nedan. Noterbart är att intervallet mellan största och 
minsta temperaturdifferens för värmeväxlaren inte är så stort till följd av det 
markförlagda förvärmningsröret som konstant hållit luften in till värmeväxlaren på 
plusgrader. 
 

 
Figur 33 Temperaturverkningsgraden för värmeväxlaren i hus 1. Verkningsgraden ligger konstant kring 75-
78 % i det temperaturintervall som förekommer i mätningarna. 
 
Den totala temperaturverkningsgraden för både markförvärmning och värmeväxlare 
varierar mellan 75 och 90 % vilket visas i diagrammet i figur 34 nedan. Benämningen 
temperaturverkningsgrad kan vara något missvisande då en del av värmen, den som 
kommer från förvärmningsröret, inte är återvunnen. I brist på bättre benämning 
används dock denna. Den högsta totala temperaturverkningsgraden nås vid den största 
temperaturskillnaden vilket är fördelaktigt.  
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Figur 34 Totala värmeåtervinningen i systemet med både markförvärmning och värmeväxlare 
 
Den totala temperaturverkningsgraden för hela systemet med markförvärmning och 
värmeväxlare är lägre vid låga temperaturskillnader mellan ute och inne än den för 
enbart värmeväxlaren. Detta är en följd av att det markförlagda röret har en kylande 
effekt då temperaturen utomhus är hög. 
 Tack vare systemet med både förvärmning i marken och värmeväxlare har 
värmeåtervinningen varit så pass effektiv att ingen ytterligare förvärmning av luften 
varit nödvändig ens under de kallaste perioderna. 
 Effekten av säsongslagring av energi indikeras tydligt. Den blå serien motsvarar 
den totala verkningsgraden för markförvärmningen och värmeväxlaren perioden fram 
mot sommaren och den röda efter sommaren. Detta är återigen ett resultat av att 
marken lagrar värme under sommaren så att luften efter sommaren värms mer än vad 
den gjorde innan. Under vintern avges en stor mängd energi vilket leder till att den 
uppvärmande effekten avtar med tiden.  
 
  
Med antagandet att värmeväxlaren har ungefär samma verkningsgrad även vid större 
temperaturintervall gjordes en beräkning på hur stor besparing markförvärmningen 
bidrar med. I scenariot plockades markförvärmningen bort och kvar var då enbart en 
värmeväxlare. Besparingen uppskattades på detta sett bli ungefär 300 kWh/år. 
Ventilationen i villa Falk har varit väldigt låg vilket innebär att besparingen under mer 
normala ventilationsförhållanden kan bli betydligt större. Detta är exklusive 
energiförluster vid de fall bypasspjället eventuellt skulle behöva användas för att 
förhindra isbildning i värmeväxlaren.  
 
En notis som kan göras gällande värmeväxlaren i villa Falk är att bypasspjället inte 
använts under sommarens varma dagar vilket medfört att temperaturen inomhus 
stundtals varit uppe i 25 ˚C. I ett tänkt scenario där bypasspjället använts de dagar 
medeltemperaturen inomhus uppgått till 23˚C har en svalare inomhustemperatur 
beräknats vilket kan ses i fig. 35. 
 

0,7	  

0,75	  

0,8	  

0,85	  

0,9	  

0,95	  

0	   10	   20	   30	   40	   50	  

Ve
rk
ni
ng
sg
ra
d	  
[%

]	  

Temperaturdiffernes	  [˚C]	  

Total	  TVG	  för	  markförvärme	  +	  VVX	  
villa	  Falk	  

Total	  TVG	  för	  markförvärmning	  
+	  VVX	  före	  sommaren	  

Total	  TVG	  för	  markförvärmning	  
+	  VVX	  e\er	  sommaren	  



54 
 

 
Figur 35 Inomhustemperaturen inomhus ifall bypasspjället använts i förhållande till den faktiskt uppmätta 
inomhustemperaturen. 

11.6.2	  Villa	  Pettersson	  
I villa Pettersson är värmeväxlaren av typen rotationsvärmeväxlare vilken har en högre 
verkningsgrad än den korsströmsvärmeväxlare som redovisats ovan. 
Temperaturverkningsgraden för värmeväxlaren har legat relativt konstant kring 85-88 
% under de perioder som mätdata varit fullständigt. Tyvärr har så pass mycket mätdata 
av olika anledningar fallit bort att endast perioden apr-jun varit så fullständig att ett 
resultat kan visas. En reservation måste därför nämnas att variationer utanför detta 
intervall kan förekomma vid utomhustemperaturer skilda från de i figur 36 redovisade.  
 

 
Figur 36 Temperaturverkningsgraden för värmeväxlaren i villa Pettersson 
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11.6.3	  Villa	  Dario	  
Det är svårt att säga så mycket om resultatet kring temperaturverkningsgraden för villa 
Dario då den uppenbart innehåller felaktigheter. Under vissa perioder har 
temperaturverkningsgraden övergått 1 vilket är fysikaliskt omöjligt.  
 

 
Figur 37 Temperaturverkningsgraden för VVX i villa Dario övergick tidvis 100 % vilket tyder på 
felaktigheter i mätningarna 
 
Inget resultat för prestandan på värmeväxlaren i villa Carlstedt finns för närvarande att 
visa det har varit problem med temperaturmätningarna för denna. 
 

11.7	  Energiförluster	  genom	  klimatskalet	  
Ett försök att fastställa energiförlusterna genom klimatskalet har gjorts för villa Falk. 
Villa Falk var det enda av de i projektet ingående husen där både ett projekterat Um-
värde samt information gällande omslutande area fanns att tillgå. För att en 
betydelsefull jämförelse mellan det projekterade och uppmätta värdet skall kunna 
göras måste denna information finnas tillgänglig.  
 Två olika beräkningar har utförts som motsvarar det lägsta samt högsta möjliga 
resultatet för denna förlust. Detta tillvägagångssätt har valts för att vissa ingående 
variabler är svåra att säkert bestämma. Hur stor del av elanvändningen tillgodogörs 
som värme är en sådan variabel. Hur stor uppvärmande effekt personer och husdjur har 
är en annan. Genom att använda denna metodik ges ett intervall som den verkliga 
energiförlusten mest troligt ligger inom. 
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Figur 38 Energiförluster genom klimatskalet för villa Falk. Värdena är medelvärden från veckovisa 
mätsammanställningar. 
 
Den blå serien innefattar bara den genom värmesystemet levererade energin. I denna 
har ingen hänsyn tagits till elanvändningens bidragande effekt. Den röda serien 
innefattar även strålningsenergi från pelletskaminen enligt tillverkarens uppgift att 15 
% av energiomvandlingen som sker i kaminen utgår som strålning. En bidragande 
effekt från elanvändningen har även antagits med ett värmebidrag på 70 %. Resultaten 
är tagna från vinterhalvåret för att minimera inverkan från solinstrålning. Dessa 
resultat ger tillsammans med husets omslutande area av 444,3 m2 ett Um-värde för villa 
Falk mellan 0,129 och 0,167 W/m2K. Detta kan jämföras med det projekterade värdet 
av 0,145.  
 

12	  Diskussion	  
 
Under arbetets gång har många funderingar och frågeställningar figurerat både 
gällande resultaten från vissa mätningar i denna undersökning samt lågenergihus som 
koncept. De för arbetet viktigaste anmärkningarna kommer här att diskuteras. 

12.1	  Stort	  fokus	  på	  villa	  Falk	  
Stort fokus och mycket kraft har under arbetets gång lagts på analysen av villa Falk. 
Den huvudsakliga orsaken till detta faktum är att mätningarna som ligger som underlag 
vid analysen av husen varit i det närmaste komplett för villa Falk, medan detta tyvärr 
inte varit fallet för de övriga husen. Icke desto mindre har bästa möjliga resultat tagits 
fram utifrån de mätdata som funnits till hands. I slutskedet har dock mätunderlaget för 
de andra husen blivit allt mer fullständigt. I takt med att mätunderlaget blir allt mer 
gediget medges en ännu djupare analys av de övriga husen i framtiden. 
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12.2	  Stora	  skillnader	  mellan	  uppmätta	  och	  projekterade	  värden	  
Resultaten av energiförbrukning blev högre för samtliga hus än de på förhand 
beräknade. Detta beror till viss del på att dessa värden är framtagna på olika sätt. 
Projektörerna för husen har räknat med köpt energi, dvs. externt producerad energi 
som sedan levereras till huset. I resultatsammanställningen i denna rapport har istället 
den genom värmesystemen faktiskt levererade energin i hushållen redovisats. 
 I min mening är felet i det projekterade värdet att det i princip inte behöver säga 
någonting alls om hur bra huset är rent värmetekniskt. Värdet säger istället hur mycket 
energi du som bor i huset kommer vara tvungen att köpa per år. En jämförelse kan 
göras mellan två likadana hus med enda skillnaden att ett av husen får sin energi från 
en bergvärmepump och det andra får sin energi från fjärrvärme. Som vi kunnat se av 
COP-värdet från villa Carlstedt kan den köpta energin till värme och varmvatten antas 
minskat med runt 60 % för huset med värmepumpen. Eftersom husen i övrigt är 
identiska vad gäller isolering och installationer innebär detta att den köpta energin 
kommer vara betydligt större i huset som får sin energi från fjärrvärme. Om det är 
dessa siffror som redovisas så kommer huset med bergvärmepumpen med detta att se 
betydligt energisnålare ut än det andra huset. Detta trots att de faktiskt använder lika 
mycket energi och trots att fjärrvärmen är betydligt bättre ur primärenergisynpunkt än 
den el som nyttjas för att driva bergvärmepumpen. I jämförelsen blir det tydligt hur 
missvisande siffrorna blir utifrån valet av hur de presenteras.  
 Genom att redovisa den faktiskt nyttiggjorda energin fås en bättre bild av husens 
värmetekniska beteenden vilket möjliggör en mer rättvisande jämförelse dem emellan.  

12.3	  Felkällor	  

12.3.1	  Nettoflöde	  till	  ackumulatortanken	  villa	  Falk	  
Under hela mätperioden har det kontinuerligt loggats ett nettoöverskott in i 
ackumulatortanken i villa Falk i storleksordningen 8 kWh/dygn enligt anpassning av 
mätdata vilket kan ses i fig. 39. Det är inte rimligt att tro att detta är det verkliga fallet. 
I själva verket handlar det om en kombination av systematiska mätfel tillsammans med 
att alla aspekter inte varit möjliga att täcka. 
 



58 
 

 
Figur 39 Nettoflöde till ackumulatortanken 
 
Den enligt min mening mest uppenbara felkällan har varit energiåtgången till 
tappvarmvattnet. Energianvändningen till detta syfte har under året varit kring 2 
kWh/dygn. Detta är en mycket låg siffra och kan jämföras med den mängd energi som 
åtgår vid en 4 min lång dusch. Med tanke på att det är två personer i hushållet som ska 
duscha, diska, tvätta osv så är detta resultat lågt. 
 Temperaturerna på både varma och kalla sidan har mätts på mantelytan av 
ledningarna vilket fått till följd att de inte fått sina rätta värden. Från det att vatten 
börjat spolas i ledningarna tar det en tid innan temperaturen på ytan nått samma 
temperatur som vattnet inuti, och ytterligare tid innan givarna visar samma värde. 
Under korta perioder av varmvattenanvändning hinner inte givarna stabilisera sig på 
rätt temperatur vilket medför felaktigheter. Resultatet av detta blir att både varm- som 
kallvattentemperaturen ser ut att variera kraftigt under korta perioder vilket kan ses i 
figur 40 som visar temperaturvariationerna under två dygn. 
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Figur 40 Temperaturerna på varm- och kallvattnets variation över tiden 
 
Ackumulatortankar är vanligtvis konstruerade så att vattentemperaturen är i det 
närmaste konstant på den nivå som varmvattnet tappas ifrån och 
kallvattentemperaturen är även den relativt konstant och varierar vanligtvis bara 
mellan 5-8 grader över året [33]. Det troliga enligt min mening är alltså att bägge dessa 
temperaturer i själv verket är relativt konstanta.  
 Med antagandet att dessa temperaturer är konstanta blir energianvändningen till 
tappvarmvatten istället någonstans mellan 3-4 kWh per dygn beroende på vilka 
temperaturer som antas. Även detta innebär en moderat användning av varmvatten och 
motsvarar en dusch på 6-8 min. Villa Dario använder, som en jämförelse, 8,5 
kWh/dygn till tappvarmvatten. 
 En annan felkälla är att spillvärme från ackumulatortanken inte tagits med i 
beräkningarna. Hur stor denna felkälla varit är svårt att säga då information om 
varmvattentemperatur och laddningsgrad inte varit tillgängliga. Lite överslagsmässigt 
bör detta tillskott ligga i storleksordningen ~50 W vilket motsvarar ~1 kWh/dygn. 
 Dessa felkällor är alltså de två största som jag kunnat hitta men de kan dock 
tillsammans bara förklara knappt hälften av nettoinflödet till ackumulatortanken.  
 

12.3.2	  Hushållselanvändningen	  villa	  Falk	  
Ett samband mellan förbrukningen av hushållsel och utomhustemperaturen kunde 
tydligt ses vid utvärderingen av villa Falk (figur 41). Detta är troligtvis ett resultat av 
att elen till garaget råkat hamna på samma mätning som hushållselen. Då garaget är 
uppvärmt med direktverkande el så är det logiskt att ett samband finns mellan 
utomhustemperaturen och elförbrukningen. Inget av de andra husen uppvisade något 
liknande samband, vilket är det förväntade resultatet. Ett exempel på detta kan ses i 
figur 42 som är en sammanställning av hushållselsförbrukningen i villa Carlstedt. 
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Figur 41 Samband mellan hushållselanvändningen och utomhustemperaturen för villa Falk  
 

 
Figur 42 Hushållselanvändningen som funktion av utomhustemperaturen för villa Carlstedt  
 
Resultatet från elmätningarna i villa Falk bidrar till att den totala energiåtgången i 
huset överskattas något. 
 
 
 
	   	  

0	  

2	  

4	  

6	  

8	  

10	  

12	  

14	  

-‐30	   -‐20	   -‐10	   0	   10	   20	   30	  

El
an

vä
nd

ni
ng
	  [k

W
h/
dy
gn
]	  

Temperatur	  [˚C]	  

Hushållsel	  mot	  utomhustemperatur	  
villa	  Falk	  

Hushållsel	  beroende	  av	  
utomhustemperatur	  

0,00	  

5,00	  

10,00	  

15,00	  

20,00	  

25,00	  

30,00	  

-‐30,00	   -‐20,00	   -‐10,00	   0,00	   10,00	   20,00	  

El
an

vä
nd

ni
ng
	  [k

W
h/
dy
gn
]	  

Temperatur	  [˚C]	  

Hushållsel	  mot	  utomhustemperatur	  
villa	  Carlstedt	  

Hushållsel	  beroende	  av	  
utetemperatur	  



61 
 

12.4	  Egna	  tankar	  kring	  lågenergihus	  	  
Som världen ser ut idag med ständigt ökande oro för klimatpåverkningar från oss 
människor och med sinande lager av fossila bränslen så finns egentligen inget 
alternativ, vi måste få till en omställning till en mer hållbar energiproduktion och vi 
måste börja energieffektivisera vårt samhälle. Att energieffektivisera våra bostäder är i 
mitt tycke en självklar del i denna utveckling, att på sikt minska vårt energibehov. Det 
går idag åt en otrolig mängd energi till uppvärmning av våra hem som inte skulle 
behöva användas om smartare installationer användes så som värmeväxlare och i de 
fall inte fjärrvärme finns att tillgå, värmepumpar av olika slag. Men även bättre 
isolerade hem med tjockare och effektivare isolering, energieffektivare fönster och 
dörrar samt tätare klimatskärm är vitala delar för att nå detta mål. 
 Min sammanställning av livscykelanalyser visade att det finns utrymme för att 
energieffektivisera husen ytterligare utan att för den delen ta bort den positiva effekten 
ur ett helhetsperspektiv.  
 Viktigt är dock i sammanhanget är att det finns andra faktorer att ta hänsyn till än 
bara den rent energitekniska biten. Att säga att mindre energianvändning uteslutande är 
bättre är att generalisera bilden. Ett exempel på det, som jag tidigare nämnt i rapporten, 
är att en värmeväxlare inte med nödvändighet innebär en bättre energihushållning ur 
ett primärenergiperspektiv även om det i de flesta fall skulle innebära en förbättring. 
Sen får man inte negligera det faktum att det faktiskt skall bo personer i husen också. I 
doktorsavhandlingen av Charlotta Isaksson framgick det tydligt att passivhuskonceptet 
har brister på denna punkt. En del av dessa var av den typ som jag hade väntat mig från 
hus utan uppvärmningssystem, så som att när temperaturen sjönk under kalla 
vinterdagar var det svårt att hålla varmt inomhus. Detta medförde en del direkt 
motverkande effekter gällande smart energihushållning. I vissa fall bytte de boende i 
husen till mer energislukande lampor och någon hade till och med satt igång ugnen och 
helt sonika öppnat luckan för att kompensera för avsaknaden av ett ordentligt 
värmesystem.  
 Men det som jag tyckte var än mer intressant var att det fanns andra faktorer som 
lyftes fram som stora problem som jag förut inte reflekterat över. Ett sådant problem 
var att en öppen spis inte fick installeras då det stred mot konceptet passivhus, för i ett 
sådant får inget värmesystem vara installerat. Annat än värmebatteriet i 
ventilationssystemet, förstås. Ett annat problem som lyftes fram var det att golvvärme i 
hallen i syfte att lättare kunna hålla torrt efter blöta skor inte heller var tillåtet då det 
stred mot konceptet. En tappkran på baksidan av huset för att lättare kunna vattna i 
trädgården var inte heller det förenligt med passivhus då det innebar en köldbrygga 
genom fasaden. En annan aspekt som inte diskuterades i hennes avhandling men som 
jag hört på annat håll har att göra med att det krävs allt tjockare väggar för att 
åstadkomma de energisnålare byggnaderna. Med tillräckligt tjocka väggar finns risken 
att hemmet kommer att upplevas mer som ett fort eller en bunker och frågan är då hur 
detta kommer att påverka de som ska bo där.  
 Som jag ser det är passivhuskonceptet lite som en konceptbil som någon 
biltillverkare visar upp på en bilutställning för att visa på all häftig framtidsteknik 
företaget tagit fram. Det är givetvis intressant att se att det är tekniskt möjligt att bygga 
hus som i det närmast helt saknar uppvärmningssystem och att de som tänkt sig att bo i 
huset trotts detta inte kommer att behöva frysa 6 månader om året. Men precis som 
företagen som visar upp extrema konceptbilar sedan tar några steg tillbaka för att göra 
en bil som faktiskt är trafikduglig, på samma sätt tycker jag att passivhus är något som 
passar bra som en slags ambassadör för att visa på vilka möjligheter som finns, men 
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som kanske inte bör tas i bruk i sin fulla utsträckning. Jag tror inte folk överlag är 
villiga att säga ifrån sig möjligheten att kunna ha torrt i hallen eller själv kunna reglera 
temperaturen så att det exempelvis är lite kallare i sovrummet för att kunna sova bättre.  
 Konceptet riskerar dessutom att slå bakut då något annat än direktverkande 
elvärme knappast kan bli aktuellt i passivhus då det finns krav på hur stor den 
maximalt installerade effekten får vara. I klimatzon 3 är gränsen 10 W/m2 vilket för en 
medelstor villa på 150 m2 innebär att den installerade effekten inte får överskrida 1,5 
kW. Så vitt jag kunnat se utesluter detta exempelvis alla former av kaminer. Då el som 
jag tidigare nämnt är av hög energikvalitet är detta knappast någonting 
eftersträvansvärt. Jag anser istället att ett mer försvarbart uppvärmningssystem vore 
att, om inte fjärr- eller närvärmesystem finns att tillgå, låta en kamin med något högre 
effekt tillsammans med ett vattenburet system värma huset och låta överproduktion 
lagras i en ackumulatortank för senare bruk.  
 Noll energianvändning till uppvärmning är inte ett mål som vi enligt min egen 
åsikt bör sträva efter. Istället anser jag att målet bör ligga så lågt som möjligt utan att 
möjligheten till ett miljövänligare alternativ än direktverkande el till uppvärmningen 
försvinner samt att bekvämlighetsinrättningar som exempelvis innebär att möjligheten 
finns kvar att kunna reglera inomhustemperaturen. 
 Lågenergihus definitivt, men inte nollenergi.  
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13	  Slutsats	  
Resultaten från denna undersökning visar att ingen ytterligare risk föreligger med att 
bygga energieffektiva byggnader i den norra delen av landet jämfört med att bygga 
konventionella hus efter gällande bygglagstiftning.  
 Villa Falk, Carlstedt och Dario uppnådde BBR:s krav för låg energianvändning till 
värme och tappvarmvatten för byggnader med annan uppvärmning än el, vilket är 97,5 
kWh/m2y för klimatzon 1 (75 % av 130 kWh/m2y). Villa Falk uppnådde så gott som 
även kravet för mycket låg energianvändning på 65 kWh/m2y (50 % av 130). Villa 
Petterson uppnådde i stort kravet för låg energianvändning för byggnader med elvärme 
med det uppmätta värdet 72,5 jämfört med kravet på 71,25 kWh/m2y (75 % av 95). 
 Risk för mögel eller röta har inte förekommit i någon byggnadsdel i något av 
husen. Fuktnivåerna har aldrig överstigit 70 % luftfuktighet i varken väggar eller tak 
vilket tyder på att risken för påväxt är obefintlig. 
 Resultatet från villa Falk visade att ett markförlagt förvärmningsrör tillsammans 
med effektiv värmeåtervinning i VVX kan vara så effektivt att ingen ytterligare 
uppvärmning av tilluften varit nödvändig. Under årets kallaste vecka, när 
medeltemperaturen utomhus uppmättes till -20,7˚C, var medeltemperaturen på tilluften 
hela 16,4˚C. Medeltemperaturen efter förvärmningsröret var under denna vecka 2,6˚C. 
Tack vare förvärmningen finns heller ingen risk för isbildning i VVX vilket medger en 
effektiv drift. 
  COP-värdet för bergvärmepumpen i villa Carlstedt uppgick i medeltal för året till 
2,46. Detta reducerade behovet av köpt energi till värme och tappvarmvatten med 59,3 
% jämfört med om huset istället fått sitt värmebehov tillgodosett av resistansvärme.  
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14	  Förslag	  på	  fortsatt	  forskning	   	  
Det är viktigt att byggbranschen inte bara fokuserar på den direkta energianvändningen 
under driftskedet, vilket nu oftast är fallet. För att kunna avgöra om ett hus med 
säkerhet är energieffektivt krävs det att hela bilden finns uppritad. All direkt 
energianvändning under bygg-, drift- och avvecklingsskedet måste då räknas in 
tillsammans med den indirekta energianvändningen som följer med huset.  
 Den indirekta delen består av arbetet/energin som krävs för att producera de 
material och element som huset består av. Ett ökat användande av återvinningsbara 
material är ett sätt att minska den indirekta förbrukningen. Att använda naturliga 
material så som exempelvis trä istället för betong där det är möjligt är ett annat sätt.  
 För att minimera energiåtgången under en byggnads totala livscykel krävs att alla 
dessa delar tas med i beräkningen.  
 
I den fortsatta forskningen bör därför en tydlig arbetsgång tas fram med avsikten att 
underlätta ett förfarande där alla dessa bitar kan tas i beaktning. 
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Bilaga	  1:	  Fukt-‐	  och	  temperaturdiagram	  

Villa	  Falk	  
En viktig del i att förbättra den allmänna synen på lågenergihus ligger i att visa på att 
risken för angrepp från röta och mögel inte är större i hus med en tät klimatskärm. 
Resultatet från denna undersökning visar på att någon sådan risk inte förekommer i  
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av	  söderväggen,	  utanför	  
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av	  norrväggen,	  utanför	  
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av	  norrväggen,	  utanför	  
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Absolut	  ånghalt	  i	  inre	  delen	  
av	  norrväggen,	  innanför	  
ångspärr	  
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Rela<v	  ånghalt	  i	  takkonstruk<onen	  över	  
året	  villa	  Carlstedt	  

RelaMv	  ånghalt	  i	  inre	  delen	  
av	  takkonstrukMonen,	  
innanför	  ångspärr	  
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Absolut	  ånghalt	  i	  takkonstruk<onen	  över	  
året	  villa	  Carlstedt	  

Absolut	  ånghalt	  i	  yXre	  delen	  
av	  takkonstrukMonen,	  utanför	  
ångspärr	  

Absolut	  ånghalt	  i	  inre	  delen	  
av	  takkonstrukMonen,	  
innanför	  ångspärr	  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 	  

-30,0 

-20,0 

-10,0 

0,0 

10,0 

20,0 

30,0 

1 20 39 58 77 96 115 134 153 172 191 210 229 248 267 286 305 324 343 362 

Tumätt 



 
 

Villa	  Dario	  
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av	  taket,	  utanför	  ångspärr	  

RelaMv	  ånghalt	  i	  inre	  delen	  
av	  taket,	  innanför	  ångspärr	  
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delen	  av	  taket,	  utanför	  
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Rela<v	  ånghalt	  i	  norra	  väggen	  över	  året	  	  
villa	  Dario	  

RelaMv	  ånghalt	  i	  yXre	  delen	  
av	  norrväggen,	  37,5	  cm	  

RelaMv	  ånghalt	  i	  yXre	  delen	  
av	  norrväggen,	  27cm	  

RelaMv	  ånghalt	  i	  inre	  delen	  
av	  norrväggen,	  13,5	  cm	  

RelaMv	  ånghalt	  i	  inre	  delen	  
av	  norrväggen,	  0cm	  
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Absolut	  ånghalt	  i	  norra	  väggen	  över	  året	  	  
villa	  Dario	  

Absolut	  ånghalt	  i	  yXre	  
delen	  av	  norrväggen,	  37,5	  
cm	  

Absolut	  ånghalt	  i	  yXre	  
delen	  av	  norrväggen,	  27cm	  

Absolut	  ånghalt	  i	  inre	  delen	  
av	  norrväggen,	  13,5	  cm	  
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Rela<v	  ånghalt	  i	  södra	  väggen	  över	  året	  	  
villa	  Dario	  

RelaMv	  ånghalt	  i	  yXre	  delen	  
av	  söderväggen,	  37,5	  cm	  

RelaMv	  ånghalt	  i	  yXre	  delen	  
av	  söderväggen,	  27cm	  

RelaMv	  ånghalt	  i	  inre	  delen	  
av	  söderväggen,	  13,5	  cm	  

RelaMv	  ånghalt	  i	  inre	  delen	  
av	  söderväggen,	  0cm	  
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delen	  av	  söderväggen,	  37,5	  
cm	  

Absolut	  ånghalt	  i	  yXre	  
delen	  av	  söderväggen,	  
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Bilaga	  2	  Placering	  av	  dataloggrar	  

Villa	  Falk	  
Under det gångna året har temperaturer, flöden och fukthalter mätts på följande 
positioner i villa Falk. 

Temperaturer	  
• Södervägg nära insidan 
• Södervägg nära utsidan 
• Norrvägg nära insidan 
• Norrvägg nära utsidan 
• Golvkonstruktion nära insidan 
• Golvkonstruktion mitten 
• Golvkonstruktion nära utsidan 
• Takkonstruktion insida fuktspärr 
• Takkonstruktion utsida fuktspärr 
• Före förvärmningsrör (ute) 
• Före värmeväxlare 
• Efter värmeväxlare (tilluft) 
• Frånluft 
• Framledning för golvvärmen 
• Returledning för golvvärmen 
• Framledning till pelletskamin 
• Returledning till pelletskamin 
• Framledning för solvvärme 
• Returledning för solvvärme 
• Tappvarmvatten 
• Kallvatten 

 

Relativa	  fukthalter	  
• Södervägg nära insidan 
• Södervägg nära utsidan 
• Norrvägg nära insidan 
• Norrvägg nära utsidan 
• Golvkonstruktion nära insidan 
• Golvkonstruktion i mitten 
• Golvkonstruktion nära utsidan 
• Takkonstruktion nära insidan 
• Takkonstruktion nära utsidan 
• Frånluft 
• Före förvärmningsrör (utomhus) 

 

El	  
• Ackumulatortank 
• Värmning av tilluft + fläktar 
• Total el till bostadhuset 



 
 

Flöden	  
• Golvvärme 
• Pelletskamin 
• Solvärme 
• Tappvarmvatten 

 
 

Villa	  Carlstedt	  
Under det gångna året har temperaturer, flöden och fukthalter mätts på följande 
positioner i villa Carlstedt. 

Temperaturer	  
• Södervägg insida fuktspärr 
• Södervägg utsida fuktspärr 
• Norrvägg insida fuktspärr 
• Norrvägg utsida fuktspärr 
• Golvkonstruktion nära insidan 
• Golvkonstruktion mitten 
• Golvkonstruktion nära utsidan 
• Takkonstruktion insida fuktspärr 
• Takkonstruktion utsida fuktspärr 
• Före värmeväxlare (utomhus) 
• Efter värmeväxlare (tilluft) 
• Frånluft 
• Rum övervåning 
• Kök 
• Framledning för golvvärmen 
• Returledning för golvvärmen 
• Varmvatten 
• Kallvatten 

 

Relativa	  fukthalter	  
• Södervägg insida fuktspärr 
• Södervägg utsida fuktspärr 
• Norrvägg insida fuktspärr 
• Norrvägg utsida fuktspärr 
• Golvkonstruktion nära insidan 
• Golvkonstruktion mitten 
• Golvkonstruktion nära utsidan 
• Takkonstruktion insida fuktspärr 
• Takkonstruktion utsida fuktspärr 
• Utomhus 
• Frånluft 

 



 
 

El	  
• Bergvärmepump 
• Värmning av tilluft + fläktar 
• Total el till bostadhuset 

Flöden	  
• Golvvärme 
• Tappvarmvatten 

 

Villa	  Pettersson	  
Under det gångna året har temperaturer, flöden och fukthalter mätts på följande 
positioner i villa Falk. 

Temperaturer	  
• Södervägg nära insidan 
• Södervägg nära utsidan 
• Norrvägg nära insidan 
• Norrvägg nära utsidan 
• Golvkonstruktion nära insidan 
• Golvkonstruktion mitten 
• Golvkonstruktion nära utsidan 
• Takkonstruktion nära insidan 
• Takkonstruktion nära utsidan 
• Före värmeväxlare (uteluft) 
• Efter värmeväxlare (tilluft) 
• Frånluft 

 

Relativa	  fukthalter	  
• Södervägg nära insidan 
• Södervägg nära utsidan 
• Norrvägg nära insidan 
• Norrvägg nära utsidan 
• Golvkonstruktion nära insidan 
• Golvkonstruktion i mitten 
• Golvkonstruktion nära utsidan 
• Takkonstruktion nära insidan 
• Takkonstruktion nära utsidan 
• Frånluft 
• utomhus 

 

El	  
• Vattenberedare 
• Värmeväxlare 
• Golvvärme 
• Total el till bostadhuset 



 
 

 

Villa	  Dario	  

Temperaturer	  
• Södervägg 0 cm (mot byggplasten) 
• Södervägg 13,5 cm 
• Södervägg 27 cm 
• Södervägg 37,5 cm 
• Norrvägg 0 cm (mot byggplasten) 
• Norrvägg 13,5 cm 
• Norrvägg 27 cm 
• Norrvägg 37,5 cm 
• Golvkonstruktion nära insidan 
• Golvkonstruktion nära utsidan 
• Takkonstruktion 0 cm (mot byggplasten) 
• Takkonstruktion 25 cm 
• Före värmeväxlare (utomhus) 
• Efter värmeväxlare (tilluft) 
• Frånluft 
• Framledning för golvvärmen 
• Returledning för golvvärmen 
• Framledning VVX (eftervärme) 
• Returledning VVX (eftervärme) 
• Tappvarmvatten 
• Kallvatten 

 

Relativa	  fukthalter	  
• Södervägg 0 cm (mot byggplasten) 
• Södervägg 13,5 cm 
• Södervägg 27 cm 
• Södervägg 37,5 cm 
• Norrvägg 0 cm (mot byggplasten) 
• Norrvägg 13,5 cm 
• Norrvägg 27 cm 
• Norrvägg 37,5 cm 
• Golvkonstruktion nära insidan 
• Golvkonstruktion nära utsidan 
• Takkonstruktion 0 cm (mot byggplasten) 
• Takkonstruktion 25 cm 
• Frånluft 
• utomhus 

 

El	  
• Värmeväxlare 
• Total el till bostadhuset 



 
 

Flöden	  
• Golvvärme 
• Tappvarmvatten 
• Eftervärmare värmeväxlare 

 

	  


