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Abstract 
A large proportion of the energy consumption is in the building industry and a large part goes to heating 

our homes and premises. In the developing countries' development now threatens the large consumption 

of energy in our earth's climate. It is in the West world that we must be good role models in terms of 

energy efficiency. One solution to reduce energy consumption for heating of buildings may be to 

continue to build low energy houses and passive houses, but it is also about rebuilding the buildings that 

currently have high energy consumption such as the old Million program Houses. These buildings will be 

standing many years and their energy consumption will not diminish over time by itself and energy prices 

will certainly not diminish in the future. This report will touch on the subject mainly new construction, 

how to build an energy efficient building, but a smaller portion will touch on the subject rebuilding, 

particularly the solutions that can fit into economic terms.  

Calculations have been done to link the concepts of Umean of a building and its energy consumption. This 

was done by calculations using an Excel document created in connection with this thesis.  

The buildings and architectural solutions addressed in this report will focus on apartment buildings where 

the partner of this thesis is Eskilstuna Municipal Building. Eskilstuna Municipality Property manages 

buildings and premises to Eskilstuna Municipality, but also owns their own house with rental apartments.  
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Förord 

Detta examensarbete har genomförts i samarbete med Eskilstuna Kommunfastigheter AB och 

Mälardalens högskola, HST, akademin för hållbar utveckling och samhällsteknik. Arbetet omfattar 30 

högskolepoäng och har genomförts som ett sista moment i civilingenjörsutbildningen Samhällsbyggnad, 

med inriktning bygg. Jag vill tacka min handledare och examinator Peter Roots för allt stöd och hjälp som 

jag fått under arbetets gång samt Rolf Nordström som varit min handledare på Eskilstuna 

Kommunfastigheter AB. Jag vill även tacka min studiekamrat Jalina och min sambo Martin för att ni tagit 

er tid att läsa igenom mitt examensarbete. Jag vill även passa på att tack IVL för den värdefulla 

information jag fick under kursen erfarenheter att bygga passivhus .  

För att detta examensarbete skulle vara möjligt har studier inom ämnet energi och energieffektiva 

byggnader, främst flerbostadshus, genomförts. Jag har även gjort studiebesök på Passivhuscentrum i 

Alingsås och besök på flera olika passivhus/lågenergihus objekt utförts.  

Vi lever inte för att spara energi, vi spar energi för att kunna leva.

  

Eskilstuna, december 2009. 

 

Camilla Karlsson    



  



  
Sammanfattning 
Detta examensarbete är utfört i samverkan med Eskilstuna Kommunfastigheter AB. Målet med arbetet är 

att ta reda på vilka lösningar som kan anses optimala för nyproduktion av flerbostadshus av typen 

lågenergihus.   

En studie på hur människor upplever sitt lågenergiboende kontra människor som bor i ett traditionellt 

boende har att analyserats. Denna studie har utförts på bland annat Seglet på Orrholmen i Karlstad som 

är ett energieffektivt punkthus med 44 st hyreslägenheter. Byggnaden har en total energianvändning 

(värme, tappvarmvatten, fastighetsel och hushållsel) på 79-89 kWh/m2 och år (siffrorna är inte helt 

fastställda eftersom det inte finns sammantagna siffror för ett helt år). Enkätundersökningen är utförd av 

en överläkare på arbets- och miljömedicinska kliniken på universitetssjukhuset i Örebro.   

EU har satt upp en trappa av mål för att minska klimatutsläppen i världen och det första steget kallas 

EU:s 2020-mål vilket Sveriges riksdag har valt att följa. Detta innebär att Sverige ska minska sina 

klimatutsläpp med 20 % till år 2020, jämfört med år 1990. För att detta ska vara möjligt måste vi börja 

agera nu och detta kan innebära att energieffektivisera de byggnader som finns och framöver bygga 

lågenergihus och passivhus.   

För att få en bra struktur på rapporten har ett antal olika frågor formulerats. De frågor som har studerats i 

detta examensarbete är följande:  

 

Vad definieras ett lågenergihus? 

 

Hur bygger man ett lågenergihus som har en energianvändning (för uppvärmning, fastighetsel 

och tappvarmvatten) på 30 % lägre än BBR (77 kWh/m2 och år)? 

 

Hur mycket påverkas i genomsnitt byggkostnaderna (lågenergihus kontra traditionellt hus)? 

 

Hur upplever människor komforten och inomhusklimatet i ett lågenergihus? 

 

Hur påverkas hyrorna av att man väljer att bygga ett lågenergihus istället för ett traditionellt 

hus?   

Anders Linde, arkitekt, Passivhuscentrum, menar att ett lågenergihus kan definieras som en byggnad som 

har ca 30 % mindre energianvändning än vad BBR, Boverkets byggregler, rekommenderar (110 kWh/m2 

och år för uppvärmning, hushållsel och fastighetsel). Detta medför att en byggnad som är placerad i 

klimatzon III får ha en energianvändning på 77 kWh/m2 och år. Denna definition kommer att användas på 

lågenergihus i detta examensarbete.  

De slutsatser som kan dras av de beräkningar som genomförts är att ett lågt Um medför en låg 



  
energianvändning för byggnaden.  Detta beror på att transmissionsförlusterna minskar med lägre U-värde 

på byggnadsdelarna. För att kunna få en byggnad som har en energianvändning på 77 kWh/m2 och år 

krävs att den aktuella byggnaden har ett Um på 0,22 W/ m2 oC.  

Enligt den analys som rapportförfattaren utfört av en enkätundersökning upplever de boende i 

lågenergihuset Seglet sitt boende som bra och de har under de flesta punkterna uppgett positivare svar 

än de som bor i ett traditionellt boende. Dock är undersökningen alldeles för tunn för att kunna ge ett 

generellt svar på om människor som bor i ett lågenergihus är med nöjda med sitt boende än människor 

som bor i ett traditionellt boende. Det som dock kan sägs är att människor som bor i ett lågenergihus inte 

verkar tycka att det är sämre att bo i ett lågenergihus än att bor i ett traditionellt boende.   

Att det går att bygga hus, så kallade lågenergihus, som förbrukar avsevärt mycket mindre energi än de 

som traditionellt byggs råder det ingen tvekan om. Principen för att bygga lågenergihus är inte 

märkvärdig eller på något sätt revolutionerande. Det handlar om att använda sig av mycket isolering, 

bygga tätt och använda energieffektiva installationer. Valet av entreprenadform bör vara av stark 

betydelse vid byggnad av energieffektiva hus (lågenergihus). Detta eftersom projektering och utförande 

avviker något från konventionellt byggande. I dag byggs tyvärr vissa bostadsrätter så billigt som möjligt 

för att endast uppnå de gällande byggnormer som finns i BBR. Detta är självklart förståeligt då 

byggherrar vill tjäna så mycket pengar som möjligt vid försäljning av sina byggnader och lägenheter. 

Dock kommer driftkostnaderna för köparen att öka och detta kan minska efterfrågan på dessa bostäder. 

Efterfrågan på lågenergiboenden kommer säkerligen att öka i framtiden när människor blir mer medvetna 

om fördelarna med ett lågenergiboende.   

När det kommer till byggherrar som förvaltar sina egna fastigheter tror rapportförfattaren att de lägger en 

större vikt vid att bygga lågenergihus. Förhoppningsvis kan fastighetsägarna ha igen den extra kostnad 

som satsats vid byggnationen genom minskade drift kostnader efter bara några år. Hyrorna i 

lågenergibostadshus bör inte bli högre än hyror i traditionella bostadshus. Detta eftersom att den extra 

kostnad som uppstår till följd av extra isolering, energieffektiva komponenter m.m. fås tillbaka genom en 

minskad drift (mindre uppvärmningskostnader etc.).  



  
Enhetsförteckning 
Beteckning Betydelse     Enhet

 
A Area      [m2] 

Auppvärmning Den area som ska värmas upp i byggnaden   [m2] 

Ai Respektive byggnadsdels area    [m2] 

BOA Boarea     [m2] 

cp Luftens specifika värmekapacitet, c1010 J/Kg K   [J/kg K] 

d Ett skikts tjocklek    [m] eller [mm] 

E Energibehov för uppvärmning    [kWh/år] 

Egratis Gratisvärmeenergi/Passivvärme   [kWh]  

Gt Gradtimmar för en ort    [oCh/år] 

LCCTOT Den totala kostnaden för en investering under hela dess livstid  [kr] 

LCCENERGI  Den totala kostnaden för energin under för den aktuella   [kr] 

investeringens hela livstid    

LCCUNDERHÅLL Den totala kostnaden för underhållet för den aktuella investeringen [kr] 

investeringens hela livstid 

m läckage Massflöde för luftläckage i en byggnad   [kg/s] 

m luftflöde Luftflöde i en byggnad    [kg/s] 

QTOT Specifik värmeförlust     [W/oC] 

Qtrans Transmissionsförlust     [W/oC] 

Qvent Kontrollerad ventilationsförlust    [W/oC] 

Qläckage Okontrollerade luftflöden genom byggnad    [W/oC] 

R-värde Termiskt värmemotstånd     [m2 oC/W] 

Rsi+Rse Inre- och yttre värmegenomgångsmotstånd för en byggnadsdel  [W/m oC] 

Pgratis Passivvärme      [W] 

Tmedel, ute Medeltemperaturen för en viss ort    [oC] 

tuppvärmning Uppvärmningsperiod i timmar    [h] 

Tinne Temperaturen inomhus     [oC] 

Tute Temperaturen utomhus     [oC] 

Tg Gränstemperatur     [oC] 

Tun Årsnormaltemperatur för en ort   [oC] 

U-värde Energieffektiviteten för en byggnadsdel    [W/m2 oC] 

Um En byggnads medel U-värde     [W/m2 oC] 

Ui Respektive byggnadsdels U-värde    [W/m2 oC] 

U Värmegenomgångskoefficient    [W/m2 oC] 



  
qm Massflöde      [kg/s] 

 
Återvinningens verkningsgrad    [%]  

 
Värmeledningsförmåga      [W/m2 K]  

 
Luftens densitet     [kg/m3]  

 
Linjära köldbryggor     [W/m K] 
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1. Bakgrund 
I Europa utgör byggsektorn 41 % av den totala energianvändningen i Europa (Alltombostad.se), se figur 

1. Detta betyder att Sveriges byggsektor har en energianvändning på 150 TWh. 90 TWh av denna 

energianvändning utgörs av den aktiva uppvärmningen av byggnader och tappvarmvattnet.   

 

Figur 1. Fördelningen av 
energianvändningen i Sverige.  

För att lättare förstå hur stor denna energianvändning är och hur stor kostnad detta medför följer ett 

exempel:  

1 TWh = 1 000 000 000 kWh 

1 kWh  1 SEK 

Kostnaden för den aktiva energi som går åt till att värma upp byggnader och tappvarmvattnet blir: 

1*90*1 000 000 000 = 90 000 000 000 SEK/år.   

(R. Öhman, 2009 Energisnåla hus .)  

En slutsats som kan dras av detta räkneexempel är att den aktiva energin för värme och tappvarmvatten 

kostar Sverige 90 miljarder svenska kronor varje år. Om denna siffra skulle kunna minskas med bara 

några procent finns mycket pengar att spara för Sveriges företag, privatpersoner och kommuner. Om 

energianvändningen t.ex. skulle minska med en procent skulle den årliga ekonomiska besparingen bli 900 

miljoner, sedan tillkommer även miljöbesparingen och en minskning av klimatutsläppen.   

EU har satt upp en trappa av mål för att minska klimatutsläppen i världen och det första steget kallas 

EU:s 2020-mål

 

vilket Sveriges riksdag har valt att följa. Detta innebär att Sverige ska minska sina 

klimatutsläpp med 20 % till år 2020, jämfört med år 1990. Detta innebär en årlig ekonomisk besparing för 

Sverige på 18 miljarder samt en markant förbättring av klimatutsläppen. Dessa siffror borde attrahera de 
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svenska fastighetsföretagen eftersom de kan spara stora pengar på att dra ner på energianvändningen i 

deras byggnader. Dock ska finnas i åtanken att de åtgärder som krävs för att uppnå dessa besparingar 

även kräver vissa investeringar som självklart kostar pengar. Den mest intressanta frågan är vad Pay-off

 
tider blir och LCC-analyser visar, alltså när och om det blir lönsamt att göra dessa investeringar, detta 

kommer tas upp i rapporten under kapitel 6 Ombyggnadslösningar .    

Det andra steget i processen som EU har tagit fram är att klimatutsläppen ska minska med hela 50 % till 

år 2050 jämfört med år 1990. För att detta ska kunna bli verklighet krävs det att vi agerar redan nu med 

full kraft. Att ge sig på de sektorer som har högst energianvändning bidrar såklart med att det är relativt 

enkelt att spara mycket energi genom att göra vissa (mindre?) energibesparande åtgärder. När det gäller 

byggsektorn handlar det om att bygga energieffektiva byggnader som är välisolerade, men även att 

energieffektivisera de byggnader som redan finns. Eftersom byggsektorn framförallt under 

förvaltningsskedet av byggnaden förbrukar en stor mängd energi (ca 85 %) är det här vi måste göra något 

för att kunna uppnå de mål som EU satt upp. Det handlar om att tilläggsisolera och energioptimera och 

även i vissa fall byta ut installationerna.  

I Europa finns det länder som kommit mycket längre än vad Sverige har gjort vad gäller att bygga 

klimatsmart. Självklart begränsar varje lands klimat och antal gradtimmar1 vilka olika lösningar och 

energibesparande åtgärder som är lämpliga för respektive land. Detta ger oss i Europa olika 

förutsättningar beroende på det geografiska läget, Sverige ligger i norra Europa och har ett kallt klimat. 

Sverige måste satsa extra mycket på välisolerade och täta byggnader (lågenergihus) eftersom Sverige har 

en stor energianvändning för uppvärmning av byggnader.    

                                                     

  

1 Gradtimmar: anger det specifika värmeenergibehovet för en viss ort. Summan av temperaturskillnaden 
mellan inne- och uteluft multiplicerat med den tid under vilken skillnaden råder.   
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1.1 Inledning 

Denna rapport tar upp ämnet lågenergihus, byggmetoder, inomhusklimat och beräkningsexempel av Um
2 

av ett lågenergihus. Den typ av byggnader som främst kommer att tas upp i rapporten är flerbostadshus 

med hyreslägenheter, detta beror på att samarbetspartnern till detta examensarbete, Eskilstuna 

kommunfastighet, främst arbetar med förvaltning av flerbostadshus.  

1.2 Mål 

Målet med detta examensarbete är att ta reda på vilka lösningar som kan anses optimala för nyproduktion 

av flerbostadshus av typen lågenergihus, med en förbrukning på ca 77 kWh/m2 och år. Målet är även att 

finna kunskap inom ämnet lågenergihus. Detta arbete görs som ett avslutande moment i utbildningen.  

1.3 Frågeformulering 

 

Hur definieras ett lågenergihus? 

 

Hur bygger man ett lågenergihus som har en energianvändning (för uppvärmning, fastighetsel 

och tappvarmvatten) på 30 % lägre än BBR (77 kWh/m2 och år)? 

 

Hur mycket påverkas i genomsnitt byggkostnaderna (lågenergihus kontra traditionellt hus)? 

 

Hur upplever människor komforten och inomhusklimatet i ett lågenergihus? 

 

Hur påverkas hyrorna av att man väljer att bygga ett lågenergihus istället för ett traditionellt hus?   

1.4 Avgränsning 

Denna rapport kommer att koncentreras kring lösningar och utvärderingar för lågenergihus av typen 

flerbostadshus. Lösningar för villor och mindre flerfamiljshus kommer ej att tas upp i denna rapport. 

Rapporten kommer att fokusera på nybyggnation, en mindre del kommer att tas upp för ombyggnation. 

Analys och utvärdering av lämpliga installationer kommer ej att tas upp i denna rapport.  

1.5 Metod och material 

De metoder som har använts för genomförandet av detta examensarbete är studiebesök på några olika 

passivhus/lågenergihus i Göteborgstrakten. Kontakt har även tagits med kunniga människor inom 

branschen för att kunna ta del av deras kunskap och erfarenheter. 

                                                     

 

2 U-värdet beskriver hur mycket värme som går ut per kvadratmeter area byggkomponent vid en grads skillnad 

mellan inomhus- och utomhustemperatur. Ett samband mellan isoleringstjocklek och värmeförlust genom en 

byggkomponent kan ritas upp i ett diagram, se nedan. Källa: E. Berglund Lågenergihus i Sverige 

 

teknik och 

ekonomi examensarbete vid KTH (2007). 
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En enkätundersökning på hur människor upplever sitt lågenergiboende kontra människor som bor i ett 

traditionellt boende kommer att analyseras. Den enkätundersökning som ligger till grund för analysen är 

utförd av en överläkare på arbets- och miljömedicinska kliniken på universitetssjukhuset i Örebro.   

En litteraturstudie har genomförts för att finna information och kunskap kring ämnet lågenergihus och för 

att finna lämpliga byggmetoder och andra lösningar som lämpar sig i ett lågenergihus. Beräkningar och 

ekonomiska kalkyler har även tagits fram för att möjliggöra detta examensarbete.  

1.6 Rapportens upplägg 

Rapporten riktar sig främst till Eskilstuna Kommunfastigheter AB och andra byggherrar, men också till 

entreprenörer och andra studenter med intresse för lågenergihus och energieffektivisering.  

Kapitel 2  Detta kapitel tar upp definitioner på bl.a. lågenergi- och passivhus, passiv- och aktiv 
uppvärmning mm.  

Kapitel 3 I detta kapitel finns ett antal olika beräkningsexempel som kopplar sambandet Um för en 
byggnad och en byggnads energianvändning. Kapitlet redovisar även de resultat som 
beräkningarna i detta examensarbete har genererat.  

kapitel 4  Här finns byggnadstekniska metoder och lösningar, byggnadstekniska lösningar som kan 
vara lämliga för lågenergihus. Samt ett kapitel om lufttäthet som beskriver vikten av att 
bygga tätt  

Kapitel 5  Detta kapitel tar upp frågor om inomhusklimat, hur inomhusklimatet är kopplat till vissa 
sjukdomar och hur det påverkar människorna som bor i dessa byggnader.  

Kapitel 6  Detta kapitel tar upp byggnadstekniska lösningar som kan vara lämpliga vid ombyggnation 
av befintliga byggnader för att energieffektivisera dessa.  

Kapitel 7  I detta kapitel finns en sammanställning på en enkätundersökning om hur människor 
upplever sitt lågenergiboende kontra vanligt boende.   

Kapitel 8  I det avslutande kapitlet är resultaten av rapporten sammanställda, kapitlet innehåller även 
en diskussion kring lågenergi- och passivhus, för- och nackdelar. Kapitlet besvarar även de 
frågeställningar som ställts i början av rapporten.    
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2. Definitioner 

 
lågenergihus och passivhus 

Detta kapitel tar upp definitioner på bl.a. lågenergi- och passivhus, passiv- och aktiv uppvärmning m.m.  

I dag finns en rad olika definitioner om vad ett lågenergihus verkligen är. Energimyndigheten definierar 

ett lågenergihus som ett hus som är extremt god isolerat och har energieffektiva komponenter som gör 

att det har låg energianvändning

 

(www.energimyndigheten.se). Anders Linde, arkitekt, 

Passivhuscentrum, menar att ett lågenergihus kan definieras som en byggnad som har ca 30 % mindre 

energianvändning än vad BBR (Boverkets byggregler) rekommenderar (110 kWh/m2 och år för 

uppvärmning, tappvarmvatten och fastighetsel) alltså ca 77 kWh/m2 och år. Det är Anders Lindes 

definition som kommer att användas i denna rapport. Beräkningar kommer att utföras för att får fram en 

byggnad med en energianvändning på 77 kwh/m2 och år (för uppvärmning, hushållsel och fastighetsel).  

Vad är då ett passivhus? Ett passivhus har en lägre energianvändning än ett lågenergihus och enligt Ulla 

Persson, doktorand på Lunds tekniska högskola har ett passivhus en energianvändning på max 45 

kWh/m2 och år för uppvärmning, tappvarmvatten, hushållsel och fastighetsel. Den maximalt köpta 

energin för uppvärmning får vara 15 kWh/m2 och år. Själva konceptet med att bygga passivhus kommer 

från Tyskland. Tyskland har idag tusentals byggda passivhus och de ligger långt före Sverige vad gäller 

utvecklingen av olika byggnadsmetoder och installationer. Fördelningen av passivhus i Sverige och 

Tyskland kan ses i diagram 1 nedan. En av anledningarna till att Tyskland ligger före Sverige vad gäller 

byggnation av passiv- och lågenergihus kan vara att energipriset i Tyskland är betydligt högre än vad det 

är i Sverige.  Det tyska konceptet för Passivhus inte är detsamma som det vi i Sverige använder då kraven 

skiljer sig men grundkonceptet är dock detsamma. I detta arbete behandlas enbart den Svenska versionen 

av Passivhus. Tyskland har även ett lägre värmebehov (färre antal gradtimmar per år) och har därför 

lättare att uppfylla kraven för lågenergi- och passivhus.   

 

Diagram 1. Antalet passivhus i Sverige från år 2002 till år 
2009.  

http://www.energimyndigheten.se
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Konceptet att bygga både passivhus och lågenergihus är kortfattat att:  

 
Minimera värmeförlusterna genom klimatskalet, bygga tätt och använda god isolertjocklek. 

 
Använda energieffektiva installationer vad gäller ventilation och uppvärmningssystem. 

 
För att passivhuset ska fungera krävs att den passiva värmen tas tillvara från människor 

som vistas i byggnaden, värme från elektriska apparater och den instrålande solen. Det kan 

vara en viktig punkt att tänka på vid placering och projekteringen av byggnaden. För att 

optimera solinstrålningen bör de största fönsterpartierna placeras mot söder och de mindre 

partierna placeras mot norr. Detta för att få så mycket solinstrålning som möjligt, dock 

måste man beakta att övertemperatur kan fås, därför är det även viktigt att byggnaden har 

en lämplig solavskärmning.   

Ett passivhus ska inte ha något behov av aktiv uppvärmning under mer än ca 3 månader (vintertid) och 

denna effekt får uppgå till 10W/m2, det ska annars räcka med den passiva värmen som tillförs via 

människor, hushållsapparater och sol.   

2.1  Uppvärmning 

 

olika typer 

När det talas om uppvärmning av byggnader och främst om lågenergi- och passivhus talas det om en 

väldigt låg energianvändning för både uppvärmning och drift av dessa byggnader. Det kan handla om en 

energianvändning på ner till 15 kWh/m2 och år för både uppvärmning och fastghetsel (exkl. hushållsel). 

Egentligen har huset en högre energianvändning totalt än den som anges. Detta beror på att man endast 

tar med den köpta, den aktiva energin, det som glöms bort är att byggnaden även värms upp av den 

passiva delen, den passiva uppvärmningen. För att närmare förstå skillnaden på dessa kommer här nedan 

några korta beskrivningar på passiv- och aktiv uppvärmning.  

2.1.1 Passivuppvärmning 

Passivvärme innefattar solenergi, den värme som fås genom solens strålar in genom fönster, den värme 

som människor avger, värme från belysning samt värme från hushållsapparater. En liten del passivvärme 

fås även från tappvarmvattnet i byggnaden. Den passiva värmen är den värme som inte primärt är avsedd 

för uppvärmning, men som ändå bidrar till uppvärmningen.  

2.1.2 Aktivuppvärmning  

Den aktiva uppvärmningen består av den värme som primärt avses för uppvärmning av byggnaden. Det 

kan vara via el, värmepumpar eller fjärrvärme m.m. Det som inte får glömmas bort är att den värme som 
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kommer från t.ex. en värmepump eller från solpaneler också ska räknas som aktiv uppvärmning. En 

värmepump behöver en del energi in för att ge tre delar energi ut, ofta glöms det bort att det är de tre 

delarna ut som motsvarar energianvändningen och inte bara den delen som går in som är köpt. Värme 

som kommer från solpaneler tillhör aktiv energi då dessa installerats för att värma byggnaden eller 

varmvattnet. Den värme som människor och hushållsapparater alstrar räknas ej in som aktiv uppvärmning 

eftersom syftet med dessa ej primärt är att värma byggnaden.  

2.2 Fastighetsel 

Fastighetselen ingår i en byggnads totala energianvändning och det som ingår i fastighetselen är följande 

faktorer (www.eneriglotsen.nu):  

 

El för att driva undercentralen 

 

Ventilationen 

 

Belysning i trapphus 

 

Fläktar 

 

Eventuella motorvärmare på fastigheten 

 

Tvättstuga 

 

Hissar  

Tabell 1 nedan sammanställer ett exempel på energianvändningen för samtliga delar som ingår i 

fastighetselen. Siffrorna är uppskattade, som underlag har energirådgivningen.se använts som referens.   

Tabell 1. Exempel på vad som ingår i 
fastighetselen och hus stora respektive 
post är.   

http://www.eneriglotsen.nu
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2.3 Linjär köldbrygga 

En köldbrygga kan beskrivas som ett oisolerat eller dåligt isolerat område i en konstruktion, se figur 2 

nedan. Köldbryggor kan undvikas eller bli väldigt små om ett obrutet isoleringsskikt mellan 

byggnadsdelar eftersträvas. Linjära köldbryggor finns i sammanfogningar mellan byggnadsdelar på grund 

av geometrin. Den linjära köldbryggan uttrycks som ett -värde och detta värde bör hållas så lågt som 

möjligt. Detta innebär att -värdet bör ligga under 0,05 W/moC för byggnadsdelar och under 0,02 W/moC 

för andra sammanfogningar. Låga -värden kan åstadkommas genom att isoleringen i 

sammanfogningarna mellan byggnadsdelarna har samma eller nästan samma mängd isolering som 

byggnadsdelarna. I vissa fall är detta inte möjligt att uppnå, men då ska eftersträvas att ha en obruten 

isolering mellan byggnadsdelarna. Exempelvis kan fönster med fördel placeras mitt för isoleringsskiktet i 

väggarna (www.isover.se). 

 

Figur 2. En kölbrygga genom en vägg. 
(www.rockwool.se)  

2.4 Pay-off metoden 

Pay-off metoden även kallad Pay-back-metoden är en enkel investeringskalkyl som enbart går ut på att se 

hur lång tid det tar att få tillbaka eller tjäna in det som har investerats. Återbetalningstiden sätts i fokus 

och man bortser helt från kalkylräntan och det enda som beräknas är hur snabbt investeringen bli betald 

utifrån inbetalningsöverskotten. Om flera olika investeringsalternativ finns att välja på så ska den 

investering med kortast pay-off tid väljas enligt denna princip. En nackdel som kan nämnas med denna 

metod är att den gynnar kortsiktiga investeringar. Se beräkningsexempel nedan.  

(http://www.expowera.se/mentor/ekonomi/ kalkylering_investering_payoff.htm).   

Exempel: 

Att tilläggsisolera en vind på 100 m2 kostar 24 500 kr. Den årliga energibesparingen blir 

40 kWh/m2 och år, detta medför en total energianvändning på 4000 kWh/år. Uppvärmning 

sker med hjälp av fjärrvärme, fjärrvärmepriset ligger på 0,80 kr/kWh.   

Den årliga besparingen blir således 0,80*4 000 = 3 200 kr.  

Pay-off tiden kan nu beräknas: 24 500/3 200 = 7,7 år.  

http://www.isover.se
http://www.rockwool.se
http://www.expowera.se/mentor/ekonomi/
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Detta kan anses som en lönsam investering då isoleringen har en livslängd på 20 år och 

pay-off tiden är knappt 8 år. Dock gäller generellt att en säker investering har en Pay-off 

tid på 3 år, men att den sedan blir osäker, men om fönstren redan var i dåligt skick så är det 

en god investering.   

(Peter Roots, universitetslektor, Mälardalenshögskola)  

2.5 LCC analys 

LCC står för Life Cycle Cost och är ett mått på ett systems eller en utrustning samlade ekonomiska 

konsekvenser under hela dess livslängd. LCC metoden är lämplig att använda vid viktningar av olika 

investeringars ekonomiska vinst eller förlust.   

De viktigaste komponenterna när du ska beräkna en produkts LCC är:  

 

Energikostnader under produktens livslängd.  

 

Investeringskostnader för produkten.  

 

Underhållskostnader för produkten under dess hela livslängd.  

Exempel:  Att tilläggsisolera en vind på 100 m2 kostar 24 500 kr. Den årliga energibesparingen blir 

40 kWh/m2 och år, detta medför en total energianvändning på 4 000 kWh/år. Uppvärmning 

sker med hjälp av fjärrvärme, fjärrvärmepriset ligger på 0,80 kr/kWh.   

LCCTOT = Investeringskostnad + LCCENERGI + LCCUNDERHÅLL 

LCCENERGI = Årlig energikostnad x nuvärdesfaktorn 

LCCUNDERHÅLL = Årlig underhållskostnad x nuvärdesfaktor 

Kalkylränta = 5 % 

Investeringskostnad: 24 500 kr  

Minskad energikostnad: 40*100*0,80 =  3 200 kr/år 

Nuvärdesfaktorn blir 12,462 för 20 år och 5 % kalkylränta (från tabell i bilaga 4) 

LCCENERGI = 3 200 x 12,462 = 39 878,40 kr  

Årlig underhållskostnad: 0 kr 

Nuvärdesfaktor: 12,462 

LCCUNDERHÅLL = 0 x 12,462 = 0 kr  
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LCCTOT = 24 500 

 
39 878,40 + 0 = - 15 378,40 kr (minustecknet symboliserar att det är en 

besparing och ingen kostnad).   

Denna beräkning visar att det blir en kostnad på 

 
15 378 kr, alltså en vinst på 15 378 kr 

under hela produktens livstid. Detta medför att investeringen är lönsam.  

(Energimyndigheten.se)  

2.6 Partnering 

Partnering är en strukturerad samarbetsform i byggbranschen, där byggherren, konsulterna, 

entreprenörerna och andra nyckelaktörer gemensamt löser en bygguppgift.   

Det hela baseras på ett förtroendefullt samarbete, där alla spelar med öppna kort och där allas 

yrkeskunskaper kompletterar varandra genom alla skeden av byggprocessen.   

Grundidén är att byggherren tidigt samlar all den kompetens som behövs för att realisera projektet - att 

bilda laget. I partnering tas allas kompetens tillvara och alla arbetar tillsammans i projektet från tidigt 

projektering till färdig byggnad (eller färdigt objekt).  

Det finns tre nyckelfaktorerna vid arbete i partnering form:  

 

Gemensamma mål  

 

Gemensamma aktiviteter  

 

Gemensam ekonomi    

Ofta kan man ha en deal där alla inblandade aktörer får ta del av den vinst som görs genom smarta 

lösningar. Finns t.ex. ett riktpris kan de inblandade få dela på den summa som hamnar under rikt priset, 

detta för att alla inblandade ska sträva efter de mest ekonomiska lösningarna.  

(www.partnering.se)  

http://www.partnering.se
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2.7 Lågenergihuset Seglet i Karlstad  

Seglet är KBABs (Karlstads kommunala bostadsbolag) senaste nybyggnation som stod klart i februari 

år 2007. Byggnaden är ett energieffektivt punkthus med 12 våningar och uppnår en höjd av 39 m, se figur 

3. 

 

Figur 3. "Seglet det energieffektiva bostadshuset i Karlstad. 
(www.kbab.se)  

Lägenhetsfördelningen är till hälften tvåor och till hälften treor. Fönstren är av typen 2+1 glasfönster med 

ett U-värde på 1,0 W/m2oC, glastyperna varierar i de olika väderstrecken. Ytterväggarna är uppbyggda 

med ett stålregelsystem med en total isolertjocklek på 450 mm. Taket har en cellulosaisolering på 800 

mm. Efter täthetsprovningar kom man fram till en täthet på 0,30 l/s, m². Energianvändningen för värme 

och tappvarmvatten ligger årligen på 32 kWh/m2. Värmen står för 10 kWh/m2, varmvattnet står för 22 

kWh/m2, fastighetselen 18 kWh/m2 och de boende har en genomsnittlig elförbrukning på 32 kWh/m2. Allt 

sammantaget är energianvändningen på 82 kWh/m², år som fastigheten och de boende använder 

(hushållsel inkluderad).   

Kunderna betalar en bashyra med ett tillägg för vattenanvändningen som de boende själva kan påverka. 

Den totala hyresnivån 2007 är 1 196 kr/m² och år inklusive ett schablontillägg (137-183 kr/lgh) för 

vattenanvändningen. Tvåornas bashyra ligger mellan 4 658 

 

5 045 kr/månad och treornas bashyra ligger 

mellan 6 566 

 

7 569 kr/månad. Skillnaderna beror på var i huset lägenheten finns, den dyraste 

lägenheten finns på våning 12.  

http://www.kbab.se
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3. Beräkningar 
I detta kapitel finns några olika beräkningsexempel som kopplar sambandet mellan en byggnads Um och 

dess energianvändning. Beräkning kommer att utföras föra att få fram ett Um för en lågenergibyggnad 

med en energianvändning på 77 kWh/m2 och år. Jämförelser kommer att göras med de krav som ställs för 

nybyggnation enligt BBR. Kapitlet redovisar de resultat som dessa beräkningar har genererat.  

3.1 Teori 

Nedan följer ett inledande teori kapitel för att få djupare förståelse för hus beräkningarna är utförda. Som 

inledning till denna teoridel följer en definition på vad som ingår i en byggnads specifika 

energianvändning.   

Byggnadens energianvändning fördelat på Atemp uttryckt i kWh/m2 och år. Hushållsenergi inräknas inte. 

Inte heller verksamhetsenergi som används utöver byggnadens grundläggande verksamhetsanpassade 

krav på värme, tappvarmvatten och fastighetsel . (BBR 16, kap. 9).  

Det som alltså ingår i byggnadens energianvändning (BBR 16, kap. 9) är:  

 

Värme  

 

Komfortkyla (om frikyla3 används räknas den inte in) 

 

Tappvarmvatten  

 

Fastighetsel   

Hushållsenergi inräknas inte. Inte heller verksamhetsenergi som används utöver byggnadens grundläggande 

verksamhetsanpassade krav på värme, tappvarmvatten, komfortkyla och fastighetsel. Beräkningarna kommer 

att resultera i byggnadens specifika energianvändning, målet är att komma ner i en energianvändning på 

77 kWh/m2 och år (30 % lägre än vad BBR 16 anger för nyproduktion i klimatzon III).  

Den första beräkningen som kommer genomföras är i denna rapport kommer att innefatta beräkning av 

några olika Um och energianvändningar m.m. Det är endast byggnadens yttervägg som kommer att variera 

i tjocklek och därmed kommer ytterväggens U-värde att vara olika för de olika Um beräkningarna. Övriga 

byggnadsdelar som fönster, tak och golv kommer att ha konstanta U-värden. Denna beräkning har utförts 

för att få en uppfattning på hur mycket isolering som krävs i t.ex. en yttervägg för att uppnå ett visst Um 

och därmed en viss energianvändning. 

                                                     

 

3 Frikyla 

 

innebär i korthet att man utnyttjar den kyla som finns i naturen. T.ex. via ett borrhål (bergvärme) eller 

jorden (jordvärme). 
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Beräkningarna som vidare följer en beräkning som visar vilket Um som krävs för att uppfylla kraven vid 

byggnation enligt BBR. Därefter kommer samma beräkningar att genomföras för ett lågenergihus.  

3.1.1 Klimatzoner 

För att kunna göra några energiberäkningar behöver det först vara känt vilken klimatzon som byggnaden 

ligger i för att veta vilka krav som finns på energianvändningen.   

Boverket beslutade år 2009 att Sverige skulle delas upp i tre klimatzoner till skillnad från tidigare år när 

det endast har funnits två olika klimatzoner (www.roxull.com). Klimatzonerna kan åskådliggöras enligt 

figur 4.   

I klimatzon 1 finner vi norra Sverige:  

 

Norrbottens län  

 

Västerbottens län  

 

Jämtlands län   

I klimatzon 2 finner vi mellan-Sverige:  

 

Västernorrlands län  

 

Gävleborgs län  

 

Dalarnas län  

 

Värmlands län   

I klimatzon 3 finner vi södra Sverige:  

 

Västra Götalands län  

 

Jönköpings län  

 

Kronobergs län 

 

Kalmar län 

 

Östergötlands län 

 

Södermanlands län 

 

Örebro län 

 

Västmanlands län 

 

Stockholms län 

 

Uppsala län  

 

Skånes län  

 

Figur 4. Klimatzons indelning i Sverige. 
(www.roxull.com ) 

http://www.roxull.com
http://www.roxull.com
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Hallands län 

 
Blekinges län  

 
Gotlands län  

De olika klimatzonerna har olika förutsättningar och krav vad gäller energianvändningen. Enligt BBR:s 

nya energiavsnitt kapitel 9 som trädde i kraft den 1 februari år 2009 har skärpta regler vidtagits vad gäller 

eluppvärmda bostäder, tidigare var kravet 110 kWh/m2 och år för klimatzon söder och 130 kWh/m2 och 

år för klimatzon norr. Enligt BBR räknas numera byggnader som uppfyller nedanstående påstående som 

en eluppvärmd byggnad:  

Uppvärmningssätt med elektrisk energi, där den installerade eleffekten för uppvärmning är större än 

10W/m2 (Atemp.). Exempel är berg-, jord-, sjö- eller luftvärmepump, direktverkande elvärme, vattenburen 

elvärme, luftburen elvärme, elektrisk golvvärme, elektrisk varmvattenberedare och dylikt. Eleffekten i 

fastbränsleinstallation, som installeras för att utgöra tillfällig reserv, inräknas inte om 

fastbränsleinstallationen är konstruerad för permanent drift .   

(BBR 16/ 9:1)   

Bostäder med elvärme får ha olika energianvändningar beroende på vilken klimatzon det handlar om.  

 

Klimatzon I får ha en energianvändning på 95 kWh/m2 Atemp och år. Genomsnittlig 

värmegenomgångskoefficient, 0,4 W/m2 K. Installerad eleffekt för uppvärmning 5,5 kW, samt 

tillägg då Atemp är större än 130 m2, detta beräknas genom: 0,035(Atemp-130).  

 

Klimatzon II får ha en energianvändning på 75 kWh/m2 Atemp och år. Genomsnittlig 

värmegenomgångskoefficient, 0,4 W/m2 K. Installerad eleffekt för uppvärmning 5,0 kW, samt 

tillägg då Atemp är större än 130 m2, detta beräknas genom: 0,030(Atemp-130).  

 

Klimatzon III får ha en energianvändning på 55 kWh/m2 Atemp och år. Genomsnittlig 

värmegenomgångskoefficient, 0,4 W/m2 K. Installerad eleffekt för uppvärmning 4,5 kW, samt 

tillägg då Atemp är större än 130 m2, detta beräknas genom: 0,025(Atemp-130).  
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3.2 Beräkningsmodell 

I de beräkningar som följer är energianvändningen känd, men inte samtliga byggnadskomponenter U-

värden. Därför kommer alla byggnadsdelar utom ytterväggens U-värde att antas och ytterväggens U-

värde kommer att variera med olika isolertjocklekar. Först och främst måste QTOT beräknas.  

Följande ekvation (1) används för att beräkna QTOT:   

ventläckagetransTOT QQQQ

  

(1)  

QTOT  = Specifik värmeförlust [W/oC] 

Qtrans  = Transmissionsförlust [W/oC] 

Qläckage= Okontrollerat luftflöde genom byggnad [W/oC] 

Qvent  = Kontrollerad ventilationsförlust [W/oC]  

För att kunna beräkna QTOT behöver Qtrans, Qläckage och Qvent beräknas. Börjar med att beräkna Qtrans genom 

att ta summan av samtliga U x A enligt ekvation (2).   

iitrans AUQ

     

(2)  

Ui = Respektive byggnadsdels U-värde [W/m2 oC] 

Ai = Respektive byggnadsdels area [m2]  

Vidare beräknas Qläckage genom ekvation (3):  

pläckageläckages cmQ

     

(3)  

m läckage = Massflöde för luftläckage i byggnaden [kg/g] 

cP  = Luftens specifika värmekapacitet, cp = 1010 [J/kg K]  

Qvent beräknas genom massflödet för ventilationen och luftens specifika värmekapacitet, ekvation (4):  

luftpluftflödevent cmQ

     

(4)  

m luftflöde = Luftflödet i byggnaden [kg/s]  
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Nedan följer två exempel (Ex 1 och 2) på hur Qvent beräknas om FTX-system används.   

Exempel 1 nedan visar hur Qvent beräknas enligt ekvation (4) ovan:  

CWQ

skgm
o

vent

luftflöde

/3031010300,0

/300,0

                                    (Ex 1)  

Om ventilationssystemet är av typen FTX-system med återvinning 

som har en verkningsgrad på 75 % räknad endast 25 % av det 

ursprungliga Qvent med alltså enligt exempel 2 nedan:  

CWQ

CW
o

vent

o

/75,7525,227303

/25,22775,0*303

%75

                              (Ex 2)  

 

= Återvinningens verkningsgrad [%]  

Den passiva värmen beräknas genom att summera alla passiva källor (människor + el + sol). Ppassiv kan 

antas till max 4 W/m2 BOA (Svein Ruud, SP). Efter att Ppassiv är framtagen kan gränstemperaturen 

beräknas för att vidare få fram gradtimmarna för byggnaden. Gränstemperaturen, Tg beräknas enligt 

ekvation (5) nedan.  

TOT

passiv
inneg Q

P
TT

     

(5) 

Tg = Gränstemperatur [oC] 

Tinne = Temperatur inomhus [oC] 

Pgratis = Passivvärme [W]  

3.3 Förutsättningar  

För att kunna genomföra beräkningar som visar vilka U-värden byggnadens ingåenden byggnadsdelar 

behöver ha för att uppfylla en viss energianvändning krävs viss indata. Dessa indata redovisas i tabell 2 

nedan. Beräkningarna i denna rapport grundar sig på en önskvärd energianvändning på 77 kWh/m2 och år 

(för uppvärmning, tappvarmvatten och fastighetsel).   
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Tabell 2. Indata för vidare beräkningar.   

 

Figur 5. Fönsteruppställning.  

  

Figur 6. Byggnadens geometri.  

Den optimalaste formen på en byggnad ur energisynpunkt är ett klot, likt globen i Stockholm, dock är det 

inte direkt optimalt ur kostnadssynpunkt. Detta beror på att man får minsta andel omslutande area 

klimatskal per kvadratmeter BOA. En kub är den bästa formen ur energisynpunkt som är mest 

ekonomiskt realistisk att bygga och därmed har byggnaden fått en kubisk form, enligt figur 6 nedan.  

Klimatzon Byggnaden är belägen i Västerås  Klimatzon III ska användas 

Byggnadsgeometri  Figur 6 som visar byggnadens geometri.  

Byggnadsvolym 5304 m3

 
Area (BOA) 442 m2/plan  

Totalt 1768 m2 

Antal våningar 4st 

Takarea 497 m2, taklutning 10o

 

Fönsterandel 29 % av klimatskalet 

Fönsterplacering  

(Se figur 5 för 

fönsteruppställning) 

Öst 31,36 m2

 

Väst 31,36 m2

 

Norr 84 m2

 

Söder 84 m2
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3.4 Beräkningar och resultat 

Den önskade energianvändningen, 77 kWh/m2 och år är i denna beräkning känd. Ytterväggens isolering 

kommer att varieras mellan 150-350 mm medans de övriga byggnadsdelarna är kända enligt tabell 3 

nedan:  

Tabell 3. U-värden för ingående 
byggnadsdelar. 

    

QTOT kan ej beräknas innan Qtrans, Qläckage och Qvent är framtagna.  

Först beräknas Qvent, men för att kunna göra detta måste massflöden för frånluft och tilluft tas fram. Detta 

görs genom att sammanställa alla utrymmen med tilluft och frånluft i en tabell (tabell 4) och sedan ta fram 

massflöde tilluft och frånluft för dessa utrymmen. Det är viktigt att frånluftsflödet  tilluftsflödet. Detta 

på grund av att det är önskvärt med ett svagt undertryck i byggnaden på grund av risk för fuktskador med 

övertryck i byggnaden.   

Tabell 4. Beräknings resultat av massflöde (luftflödet) på grund av ventilationen 

  

När nu massflödet för frånluften är känt kan Qvent beräknas enligt ekvation (6) nedan.  

pvent cmQ

     

(6)  
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CWQ

tabellurfåsskgm

KkgJc

o
vent

luftflöde

luftp

/75,5801010575,0

)3(/575,0

/1010

          

Antar att byggnaden har en värmeväxlare som återvinner ca 75 % av ventilationsförlusterna, byggnadens 

totala förluster på grund av ventilationen blir då endast 25 % av ventilationsförlusterna. En värmeväxlare 

som återvinner 85 % skulle med fördel kunna användas, men tillsaken tillhör att värmeväxlaren förlorar 

lite av sin kapacitet över tiden. Därav valde rapportförfattaren att använda en värmeväxlare med 

återvinningen 75 % att grund beräkningarna på:  

CWQ o
vent /19,14525,075,580

      

Qläckage beräknas nu genom ekvation (7). Massflödet kan beräknas genom att anta ett luftläckningsflöde 

(tex. 0,10 l/s som BBR rekommenderar) multipliceras med den totala volymen för byggnaden och sedan 

multipliceras den med . Nu kan den specifika värmeförlusten på grund av ventilation beräknas enligt 

ekvation (3) som redovisats tidigare.   

pläckageläckage cmQ

     

(7)  

2

3

2

/10,0

/2,1

1680

mslngsflödeluftläckni

mkg

mBOA

 

CWQ

skgslm

o
läckage

läckage

/6,2031010202,0

/202,0
1000

2,1168
/168168010,0

   

Nu kan den passiva värmen, Ppassiv beräknas. Ppassiv från människor och hushållsel kan antas till max 4 

W/m2 (Svein Ruud, SP).  

)(70721786*4

1768 2

årperWP

mBOA

passiv
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Efter att den passiva värmen har beräknats kan gränstemperaturen i sin tur beräknas enligt ekvation (8) 

nedan.   

TOT

passivs
inneg Q

P
TT

     
(8)  

VarierarQ

WP

CT

TOT

passiv

o
inne

7072

21  

På grund av att det blir olika QTOT för de olika väggarna kommer även Tg att bli olika för de olika 

väggarna. Tabell 5 visar hur gränstemperaturerna ändras för de olika väggarna.              

De linjära köldbryggorna måste beräknas och läggas till i  U x A för att få ut Um. De linjära 

köldbryggorna beräknas genom att ta längden av de olika köldbryggorna multiplicerat med en formfaktor 

 

som är olika för de olika köldbryggorna, dessa redovisas i tabell 6 nedan.   

(www.swedisol.se/sw1010.asp)   

 

Vid fönster och dörrar ligger normalt -värdet på 0,020-0,080 W/m K. 

 

Vid byggnadsdelen Mellanbjälklag ligger -värdet normalt på 0,040-0,200 W/m K.  

 

Vid balkonginfästningar ligger normalt -värdet på 0,04-0,200 W/m K. 

 

Vid takfoten ligger -värdet normalt på 0,015-0,030 W/m K. 

Tabell 5. De olika ytterväggarnas isolertjocklek, 
QTOT och Tg. 

 

http://www.swedisol.se/sw1010.asp
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Vid byggnadsdelen Ytter- och innerhörn ligger -värdet normalt på 0,030-0,060 W/m K.   

Tabell 6. Byggnadens linjära köldbryggor. 

  

3.4.1 Beräkningar enligt BBR krav 

Den första beräkningen är utförd för att se vilket Um som krävs för en nybyggd byggnad enligt dagens 

BBR krav (BBR 16). Förutsättningarna är de samma som tidigare, klimatzon III används då byggnaden 

teoretiskt placeras i Västerås. Kraven enligt BBR är att en nybyggd byggnad ska ha en energianvändning 

på 110 kWh/m2 och år. Tabellen 7 nedan redovisas vilken fördelning det kan vara på tappvarmvatten, 

fastighetsel, uppvärmning och komfortkyla för att önskad energianvändning ska kunna uppnås. De värden 

som står på tappvarmvatten, 22 kWh/m2 och år, och på fastighetselen 18 kWh/m2 och år är samma värden 

som lågenergihuset Seglet i Karlstad.   

Tabell 7. Visar hur många kWh som varje post får ha  
för att kravet på energianvändningen enligt BBR ska  
kunna tillgodoses.   

Ej eluppvärmda bostäder 
Tappvarmvatten 22 
Fastighetsel 18 
Uppvärmning 70 
Komfortkyla 0 (frikyla) 

Totalt :  110 kWh/m2 och år 

 

När det är känt hur många kWh som varje post får ha (tabell 7) kan en beräkning göras för att få fram 

vilket Um detta medför för hela byggnaden. Därefter kan väggen skiljas ut efterson det endast är denna 

byggnadsdel som kommer att varieras i denna rapport. Övriga byggnadsdelar är konstanta. Tabell 8 nedan 

visar resultaten av beräkningarna.     
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Tabell 8 visar beräkning av Um för att  
komma ner till 15 respektive 70 kWh/m2 och  
år i värmeförbrukning. 

Ej eluppvärmda bostäder

 
Um

 
          0,52 W/m2 OC 

Atot

 
          1 961,40 m2 

Qv+Qlä

 
          348,79 W/OC 

QGratis

 

          7 072 W/OC 

Qtot

 

          1 368,72 W/OC 

Tinne

 

          21,00 OC 

Tg

 

          15,8 OC  

Gt

 

          90 426 OC h 
Energi total           123 768 kWh 

Energi 
(kWh/m2)           70,0 kWh/m2 och år 

 

När ovanstående är känt och Um har fåtts fram för den aktuella energianvändningen så kan 

byggnadskomponenterna beräknas. Resultaten av beräkningarna för vilka U-värden de ingående 

byggnadsdelarna behöver ha för att uppnå BBR:s krav (110 kWh/m2 och år) redovisas i tabell 9 nedan.  

Tabell 9. Resultat av vilka U-värden som krävs på de  
olika byggnadskomponenterna för att uppnå BBR:s  
krav på 110 kWh/m2 och år. 

Byggnadsdel: U-värde Area U*A 

Vägg 0,579 782,6 453,1 

Tak 0,250 497,0 124,3 

Golv 0,300 442,0 132,6 

Fönster 1,200 231,0 277,2 

Port 1,200 8,8 10,6 
Linjär 
köldbrygga     15,0 

U*A 1012,8 

Um

 

0,516 

 

När det nu är känt vilka olika U-värden de olika byggnadskomponenterna behöver ha kan en beräkning 

göras för att se hur många mm isolering som behövs i ytterväggen för att uppfylla detta krav, tabell 10 

(det är bara ytterväggens isolering som varieras och analyseras i denna rapport).   
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Tabell 10. De ingående byggnadsdelar som behövs för att  
få en yttervägg med ett U-värde på 0,579 W/m2oC. 

Enligt BBR 110 
kWh/m2 och år 
Byggmaterial: D (m) Lambda R-värde (d/lambda)

 
Gips 0,026 0,22 0,118 

Plastfolie -     

Betong 0,08 1,7 0,047 

Isolering 0,05 0,036 1,389 

Puts 0,003 1 0,003 

Rsi

 

+ Rse

     

0,170 
Total vägg tjocklek: (mm)

 

159 R-värde: 1,727 

U-värde:

 

0,579 

 

Energiförbrukningen för denna vägg redovisas i tabell 11.  

Tabell 11. Energiförbrukningen för den  
konstruktion som krävs för att nå BBR:s  
krav (110 kWh/m2 och år). 

QTOT

 

= 1361,5

 

W/oC 

Pgratis

 

= 7072

 

W 

Tinne

 

= 21

 

OC 

Tg = 15,8

 

OC 

Tum

  

5,9

 

OC 

BOA 1768

 

m2 

GT ur tabell: 91 426

 

oCh/år 

E = 124481

 

kWh/år 

 

70 kWh/m2 och år 

 

3.4.2 Beräkning av olika Um och energianvändningar (samband) 

För att beräkna olika Um har ett Excel Dokument tagits fram för att förenkla beräkningarna. Resultatet 

från beräkningarna kan hittas i bilaga 2 Beräkningsresultat av väggar . U-värden för tak, fönster, golv 

och portar har satts som konstanta i samtliga beräkningar. Ytterväggen har varierats med isolering från 

150 mm upp till 350 mm, vilket ger en total väggtjocklek på mellan 259 mm och 459 mm. Ytterväggens 

uppbyggnad består sett inifrån av två lager gips, plastfolie, 80 mm bärande betong, isolering, putsskiva 

och puts. Rsi och Rse har satts till 0,170 W/m2 oC enligt branschstandard. Ekvationer nr. (9), (10) och (11) 

har använts i Excel Dokument för att få fram gränstemperaturen (Tg), specifika värmeförluster (QTOT ), 

gratisvärme (Pgratis) och den totala energianvändningen för byggnaden (E). Bilaga 1 Gradtimmetabell 
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har använts för att få fram antalet gradtimmar med vald isolering.   

Följande figurer 12, 13 och 14 visar hur siffror och vissa ekvationer är införda i Excel Dokument:  

  

Figur 12 visar hur R-värde och U-värde för den aktuella väggen är beräknad.    

  

Figur 13 visar hur QTOT och Um är beräknade.   
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Figur 14 visar hur energianvändningen är beräknad.   
QTOT, Tg och Tum m.m. är även redovisade.  

3.5 Sammanfattningsvis  

De slutsatser som kan dras av beräkningarna är att ett lågt Um medför en lägre energianvändning för 

byggnaden.  Detta beror på att transmissionsförlusterna minskar med lägre U-värde på byggnadsdelarna. 

Byggnaden behöver således inte ha de ingående byggnadsdelar som har beräknats ovan för att 

energianvändningen nedan ska uppfyllas det räcker med att Um är detsamma som anges i tabell 15 nedan. 

Resultaten av 8 olika isolertjocklekar på ytterväggsisolering har beräknats och redovisas i tabell 15 nedan. 

Enligt tabell 15 har konstruktionen med vägg nummer 8 ett Um på 0,295 W/m2 oC och en 

energianvändning på 39,2 kWh/m2 och år dock är denna vägg hela 459 mm tjock. Tabell 15 visar även att 

konstruktionen med vägg nummer 8, med ett Um på 0,295 W/m2 oC ger ca 28 % lägre energianvändning 

än en byggnad med ett Um på 0,374 W/m2 oC. Om man ser till ekonomin kan tilläggas att konstruktionen 

med vägg nummer 8 är 21 % dyrare än konstruktionen med vägg nummer 1.  

Tabell 15. Sammanställning på hur energianvändningen varierar med byggnadens Um.  

   

Tabellen 16 nedan redovisar hur Um för en byggnad styr energianvändningen för byggnaden. 
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Rödmarkerad ruta visar var Um gränsen för passivhus ligger, Um = 0,15 W/m2 oC vilket medför 

energianvändning på 19,7 kWh/m2 och år för uppvärmning.   

Tabell 16. Sambandet mellan Um och energianvändning. 

  

Lågenergihuset Seglet i Karlstad har ett energibehov för tappvarmvatten på 22 kWh/m2 och år. Seglets 

energibehov för uppvärmning av byggnaden är 10 kWh/m2 och år, detta medför en totalsumma på 32 

kWh/m2 och år för uppvärmning och tappvarmvatten.   

I detta examensarbete var syftet att hitta ett Um för en byggnad som tillsammans med energianvändningen 

för värme, tappvarmvatten och fastighetsel uppfyller energikravet 77 kWh/m2 och år (30 % mindre än 

BBR:s rekommendationer för nybyggnation). Om energianvändningen för ventilationen är ca 8 kWh/m2 

och år, 18 kWh/m2 och år för fastighetsel och för tappvarmvatten 22 kWh/m2 (lika som Seglet ) och år 

så medför det att det i princip är 29 kWh/m2 och år kvar för uppvärmningen. Enligt tabell 17 nedan (ett 

utdrag ut tabell 16 ovan) visas att ett Um på ca 0,22 W/m2 oC krävs för att byggnaden ska komma ner i en 

total energianvändning på 77 kWh/m2 och år (för uppvärmning, fastighetsel och tappvarmvatten).   

Tabell 17. Tabellen visar vilket Um som måste uppnås för att komma ner till en energianvändning på 29 
kWh/m2 och år för uppvärmning. 
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För att kunna uppnå BBR:s krav på 110 kWh/m2 och därmed en energianvändning på 70 kWh/m2 och år 

enbart för uppvärmning så krävs ett Um på 0,579 W/m2 oC. Detta är ett ganska högt Um för en byggnad 

och detta kan bero på att energianvändningen för värme egentligen är mindre och att fastighetselen och 

energin för tappvarmvattnet är högre än beräknat. Värdena för fastighetselen och tappvarmvattnet är 

valda samma som Seglet som är ett lågenergihus och därmed har denna byggnad energieffektiva 

komponenter som ger en låg energianvändning.   

3.6 Husmodell och byggnadskomponenter 

I detta kapitel redovisas lösningar som skulle kunna användas för att uppnå den energianvändning som 

beräknats. Det viktiga är egentligen inte själva konstruktionen utan att U-värdet stämmer överrens med 

det beräknade U-värdet.  

3.6.1 Husmodell  

Byggnaden består av ett flerbostadshus med fyra våningar, en sex-spännare det vill säga med 6st 

lägenheter per plan, 4st 3 ROK och 2st 2 ROK. Nedan följer figur 10 som visar hur byggnadens 

planritning skulle kunna se ut. Planritningen är endast framtagen för att få fram ytor på utrymmen för 

vidare beräkningar av ventilation m.m. som senare har betydelse för beräkningen i sig. Denna plan är inte 

låst till beräkningarna utan en annan plan skulle kunna fungera så länge som rumsareorna och 

fönsterandelen är den samma. 

 

Figur 10. Förslagsskiss för lägenhetsfördelningen per plan.  

Byggnaden är som tidigare nämnts formad som en kub, bottenplattan är 21,3 x 21,3 m och byggnadens 

höjd är 12 m. Det Um-värde som krävs för att byggnaden ska komma ner i en energianvändning på 77 
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kWh/m2 och år har beräknats och visade sig vara 0,22 W/ m2 oC. För att kunna komma ner i detta Um 

krävs att rätt komponenter väljs som tillsammans ger ett Um på 0,22 W/m2 oC. Nedan följer kapitel 3.6.2 

 
3.6.5 som redovisar exempel på byggnadskomponenter som skulle kunna väljas. Nedan redovisas tabell 

18 som visar vilka olika U-värden som kan användas för de olika komponenterna för att uppnå ett Um på 

0,22 W/m2 oC.    

Tabell 18 visar vilka U-värden som krävs för att den  
aktuella byggnaden ska få ett Um på 0,22W/m2 oC. 

Byggnadsdel: U-värde Area U*A 

Vägg 0,099 782,6 77,8 

Tak 0,130 497,0 64,6 

Golv 0,150 442,0 66,3 

Fönster 0,900 231,0 207,9 

Port 0,900 8,8 7,9 
Linjär 
köldbrygga     15,0 

U*A 439,5 

Um

 

0,22 

 

Nu när dessa värden är kända kan sökandet efter lämpliga konstruktioner starta.    

3.6.2 Yttertaket 

Yttertaket behöver ha ett U-värde på 0,130 W/m2 oC för att kunna uppfylla de krav som ställs på 

byggnaden. Yttertakskonstruktionens uppbyggnad skulle kunna se ut som figur 11 nedan visar med 500 

mm lösullsisolering U-värdet för detta tak är 0,130 W/m2 K.   

  

Figur 11. Yttertak med ett U-värde på 0,12 W/m2 oC ser ut. (www.paroc.se/Isoverhandboken).   

Taket som visas i figur 3 är ett låglutande tak från Isover. Taket består utifrån och in utav en 

bandtäckning av stålplåt på takets översida därefter finns en takboard, takunderskiva, en Isover Vario 

http://www.paroc.se/Isoverhandboken
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Duplex och sedan ytterligare en takboard och en invändig bärande TRP-plåt (http://www.paroc.se/).    

3.6.3 Golv 

U-värdet för golvet är ett antaget värde som är rimligt för en sådan konstruktion som är vald i detta fall. 

Golvet består av ett mellanbjälklag ned till en källare. Inga beräkningar har gjorts av ytterväggarna eller 

golvet i källaren.   

3.6.4 Fönster 

Fönstren behöver ha ett U-värde på 0,9 W/m2 oC för att byggnaden ska kunna uppfylla den aktuella 

energianvändningen. Ett fönster med ett U-värde på 0,9W/m2oC motsvarar en miljömärkning A vilken är 

den högsta (bästa) märkningen av fönster, figur 12 nedan.  

 

Figur 12. Miljöklassningssystem för fönster. 
(www.elitfonster.se).   

För att kunna komma ner i ett så lågt U-värde som 0,9 W/m2 oC krävs ett 3-glas fönster. Figur 13 nedan 

visar ett fönster i genomskärning med ett U-värde på 0,9 W/m2 oC. Detta fönster är från Elitfönster och 

Elit Extreme 0,9 AXH och har en träbåge inåt och en metallbåge utåt. Glaset i fönstret är av typen 

isolerruta och har en ljudreduktion på 34 dB (www.elitfonster.se).  

 

Figur 12 visar en bild på ett 3-glas fönster med ett U-värde på 0,9 W/m2oC 
från Elitfönster. Bilden är lånad från www.elitfonster.se  

http://www.paroc.se/
http://www.elitfonster.se
http://www.elitfonster.se
http://www.elitfonster.se
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3.6.5 Yttervägg 

Ytterväggens uppbyggnad skulle kunna se ut enligt figur 14 med en tjocklek på 350 mm. Dock är inte 

denna konstruktion låst till byggnaden, det vill säga vilken konstruktion som helst kan väljas till 

ytterväggen, det viktiga är att U-värdet för väggen ej överstiger 0,099 W/m2oC. Ytterväggen består utifrån 

och in av puts, putsskiva, nät, 350 mm isolering och innerst 80 mm betong klädd med en gipsskiva.   

 

Figur 14. Ytterväggens uppbyggnad.    
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4. Byggnadstekniska metoder och lösningar 
I detta kapitel finns byggnadstekniska metoder och lösningar, byggnadstekniska lösningar som kan vara 

lämliga för lågenergihus. Samt ett inledande kapitel om lufttäthet som beskriver vikten av att bygga tätt.  

4.1 Lufttäthet 

För att kunna bygga energisnålt och även förbättra byggnader så att de bli mer energisnåla krävs att 

kunskap finns om vart värmeförlusterna sker i byggnaden.  Värmeförluster finns i en byggnads fönster 

och dörrar, tak, ytterväggar samt genom ventilation och tappvarmvatten. När värmeförlusterna väl är 

kända måste man arbeta med att försöka minimera dessa för att kunna få ett tätt och energisnålt hus. 

Genom att täta byggnaden kan en besparing på ca 10 kWh/m2 och år uppnås, se figur 15 (C. Warfinge & 

B. Dahlgren, 2008).  

 

Figur 15. Den besparing som kan uppnås genom att täta en byggnad.  
(C. Warfinge & B. Dahlgren 2008).  

Lufttätheten hos en byggnad påverkar dess energiprestanda, luftkvalitet inomhus, ljudisolering och 

riskerna för fuktskador. Lufttäthet definieras i Sverige oftast utifrån klimatskalet, i enlighet med tidigare 

byggnadsregler och den svenska definitionen för passivhus. Däremot finns det idag inga specificerade 

myndighetskrav på lufttäthet för passiv- och lågenergihus i Sverige.   

(J. Stein, 2008, Lufttäthet i flerfamiljshus - mätteknik och metoder ).  

Otätheter medför ökad energiförlust eftersom inomhustemperaturen måste höjas för att kompensera 

värmeförlusten vid kallt och blåsigt väder, vilket ökar energianvändningen avsevärt. Tätheten möjliggör 

ventilation med hög värmeåtervinning vilket sänker behovet för att värma tilluften med nyproducerad 

energi (Isover System för lufttäthet och fuktsäkerhet 2009). Energiförlusterna minskas och vinsterna 

med återvinningen blir större under förutsättning att all luft passerar en värmeväxlare. Ett FTX-system 
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rekommenderas i alla lågenergi- och passivhus. Principen om en låg energianvändning är att all 

uppvärmning och ventilation måste kontrolleras och därför är tätheten A och O. Se figur 16 för att se hur 

luftströmmarna sker i ett tätt hur och ett läckande hus. Med en god täthet i byggnaden minskar risken för 

fuktskador genom t.ex. mögel påväxt, på grund av att varm inomhusluft tränger ut i konstruktionen och 

kondenseras. Luftkvaliteten kan även försämras på grund av att ventilationssystemet kanske inte fungerar, 

vilket i sin tur möjliggör spridning av lukter, partiklar, radon, som sprids, detta förhindras med ett FTX-

system. Negativa konsekvenser i form av ren bekvämlighet är främst drag och kalla golv.  

 

Figur 16. luftströmmarna kan vara i en läckande-(vänster) och en stram hus (höger).  
(Isover System för lufttäthet och fuktsäkerhet 2009).  

Tätheten i ett lågenergihus bör ligga under ca 0,2-0,3 l/s och m² om FTX-system används vilket är 

vanligen i lågenergi- och passivhus. BBR anger ett täthetskrav på 0,6 l/s och m² (omslutande area) vid 50 

Pa tryckskillnad, för traditionella byggnader, ej specifikt för passiv- och lågenergishus. Lufttätheten i 

byggprocessen kan kontrolleras genom en så kallad provtryckning. Denna provtryckning ska helst ske 

innan väggen bekläds med gips, m.m. Detta för att det ska finnas möjlighet att åtgärda de otätheter som 

kan finnas i byggnaden. Vid provtryckningen kan komplettering göras med filmning med en 

värmekamera som visar vart läckagen finns. Vid montering av plastfolien bör kontroller genomföras för 

att förhindra otätheter och slarv. Dessa kontroller kan göras i form av egenkontroller som dokumenteras 

hos entreprenören. Provtryckningen ska utföras i enlighet med Svensk Standard (SS 02 15 51).  

För att undvika att punktera plastfolie bör en installationsluftspalt byggas som är ca 70 mm där alla 

installationer kan dras och alla områden där genomföringar sker genom plastfolien ska tejpas noga. I dag 

finns ett brett sortiment av manschetter, vägghörn (färdiga plastfoliedelar som monteras i anslutning 

tak/vägg och vid fönster/vägg anslutningar) och tejper som kan användas för att öka tätheten. Ett litet hål i 

plastfolien kan tyvärr sabotera hela fuktspärren. Det är av stor vikt att en ordentlig arbetsberedning görs 

före arbetet med montering av plastfolien. Samtliga entreprenörer på byggarbetsplatsen bör ha förståelse 

för vikten av byggnadens täthet.  

Det har varit debatt i medierna om så kallade "sjuka hus" som man trodde berodde på att huset var för tätt, 

men i själva verket berodde detta på en otillräcklig ventilation. Så länge som ventilationen fungerar finns 
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inga specifika problem med inomhusklimatet i just täta hus.  

4.2  Belysning  

I ett passiv- eller lågenergihus är det rätt självklart att belysningen ska vara miljövänlig och 

energieffektiv. Det energisnålaste som finns på marknaden just nu är LED-tekniken4 vad gäller 

belysningen. LED-tekniken har dock inte helt slagit igenom vad gäller inomhusbelysning i byggnader, 

detta kan bero på att priset på dessa lampor fortfarande är något högre än andra alternativ. Dock har det 

blivit allt vanligare idag med lågenergilamporna och detta beror till stor del på att de traditionella 

glödlamporna börjar försvinna från marknaden, men också på att människor börjar bli med 

miljömedvetna.   

En negativ effekt som de nya lågenergilamporna för med sig är att de ger mindre spillvärme, lamporna 

förr var på ca 60 W och idag ligger de på ca 15 W. Det finns nya superenergi lampor som ligger på 4 W 

och de alstrar i princip ingen värme alls. Detta medför att den passiva (spill-) värmen från dessa lampor 

blir lägre (eller 0 i vissa fall), men samtidigt minskar energikostnaderna för dessa. Lågenergilamporna är 

dock bättre ur energisynpunkt än de vanliga konventionella lamporna, de har som sagt en lägre 

energianvändning än vanliga lampor. En nackdel med de vanliga lamporna är att på sommaren kan de 

bidra till en övertemperatur i bostaden vilket i sin tur bidrar till ökat kylbehov. Detta kan dock vara en 

fördel på vintern då värmen är önskvärd, i lågenergihus och passivhus finns ett ganska litet värmebehov 

och eftersom värmen från lamporna ej går att styra så är det bättre med lågenergilampor. 

Lågenergilamporna avger inte lika mycket värme som vanliga lampor så detta blir inte ett problem med 

lågenergilampor (LED-lampor) i lågenergi- och passivhus. Dessutom är kostnaderna för att kyla en 

byggnad ca tre gånger högre än att värma en byggnad.   

4.3 Solfångare 

En av de renaste energikällorna är solenergin och den är gratis. Solenergin kan nyttjas till både värme 

genom solpaneler (solfångare) och el genom solceller. Oftast kan solenergin inte ersätta ett helt 

uppvärmningssystem, men det kan användas som ett komplement för tappvarmvatten och värme. 

Solfångaren kan vara utformad på olika sätt t.ex. plana solfångare eller vakuumrör. Generellt fungerar 

solfångaren så att absorbatorn (värmeupptagaren) omvandlar solinstrålningen till värme och ett 

cirkulerande medium transporterar värmen till ett värmelager (ex ackumulatortank), se en enkel skiss i 

figur 17. 

                                                     

 

4 Light Emitting Diode, är en diod som utstrålar inkoherent monokromatiskt ljus vid en elektriskt framåtriktad 

spänning. Effekten är en form av elektroluminiscens. På senare tid så har det skapats lysdioder som kan ersätta 

glödlampor, så kallade powerled. 
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Det finns några olika förutsättningar som måste vara uppfyllda för att det ska vara ekonomiskt intressant 

att utnyttja solvärme genom solpaneler på flerbostadshus. För det första måste det finnas ett värmebehov 

och en värmeförsörjning som är lämplig att kombinera med solvärme (J. Dalenbäck Husbyggaren nr. 4

 

2004). Det måste även finnas en lämplig plats att placera solpanelerna på, ofta på taket. Det behövs 

normalt inte mer än ca 3-5 m2 solpanel per lägenhet för att täcka behovet av varmvattnet. Ett krav är att 

taket är söderorienterat för att maximal effekt ska kunna fås. Det är vanligt att solvärmeanläggningen 

dimensioneras för att värma varmvattnet till byggnaden under sommarhalvåret. (J. Dalenbäck 2004) 

skriver att en solfångare har ca 500 W/m2 i dimensionerande effekt och genererar ca 300-500 kWh/m2 

solpanel och år. Det kan även vara möjligt att täcka delar av värmebehovet i byggnaden med hjälp av 

säsongvärmelager i form av en tank i källaren.   

Om byggnaden redan är ansluten eller tänkt att anslutas till fjärrvärme kan vissa problem föreligga. Dessa 

problem kan vara att returtemperaturen tillbaka till fjärrvärmenätet blir för hög sommartid. Ett alternativ 

för fastighetsägaren kan då vara att ansluta solvärmeanläggningen på sekundärsidan för att förvärma 

varmvattnet, detta har man gjort i Gårdsten i Göteborg. Anläggningen bör utformas i samråd med 

fjärrvärmeleverantören för att problem inte ska uppstå. Det behövs även ett lämpligt utrymme för 

ackumulatortanken där vattnet ska förvaras, ett lämpligt ställe kan vara källarutrymmet.   

Det som skulle kunna tala emot en aktuell installation kan vara att fjärrvärmen i vissa fall kan vara ett 

billigare alternativ. Kostnaden för en solpanelinstallation varierar, men ett lite större 

solvärmeanläggningssystem (över 300 m2) i anslutning till ett flerbostadshus bör ligga på ca 3 000 - 4 000 

kr/m2 (J. Dalenbäck 2004).   

 

Figur 17. Illustration på hur solfångaren är 
kopplad till en ackumulatortank i källare. 
(www.lapplandskommunalforbund.se)  

http://www.lapplandskommunalforbund.se
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4.4 Avskärmning och solskydd 

Solskyddet påverkar både energianvändningen och inomhusklimatet. Den huvudsakliga uppgiften för 

solskydd är att förhindra att för mycket värme kommer in i byggnaden och att hålla inomhustemperaturen 

låg, främst på sommaren, samt reducera bländningen av solen. Effektivt solskydd kan reducera upp till  

80 % av solstrålningen. Fördelar med solskydd:  

 

Lägre investeringskostnader om kylningssystem av byggnaden kan undvikas. 

 

Lägra driftkostnader för kyla och belysning.  

 

Bättre inomhusklimat genom att man får en behagligare temperatur inomhus samt att man kan 

undvika bländning av solens strålar.  

Det finns olika typer av solskydd och dessa kan delas upp i externa och interna solskydd. De externa 

solskydden är:  

 

Markiser  

 

Utvändiga persienner   

De interna solskydden är:  

 

Persienner 

 

Rullgardiner 

 

Gardiner  

Solskyddet kan även vara inbyggt i byggnaden genom arkitekturen, detta kan göras genom att 

taksprånget byggs ut så att solinstrålning förhindras sommartid, se figur 18.   

 

Figur 18 visas hur sommarsolen kan avskärmas genom takutsprång 

på byggnaden. (www.passivhuscentrum.se)  

http://www.passivhuscentrum.se
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På detta sätt kan sommarsolen skärmas av med hjälp av taket eftersom sommarsolen står högt på himlen. 

Vintersolens strålar som är önskvärda träffar fönster ytan eftersom vintersolen går längre ner på himlen.  

Andra naturliga avskärmningsfaktorer som kan användas är höga träd och avskärmning genom andra 

byggnader i närheten.  

4.5 Fönstersmygar 

En av de svagaste byggnadsdelarna sett ur energisynpunkt är just fönster. Detta beror på att de har ett 

relativt högt U-värde i jämförelse med andra byggnadsdelar. Dessutom vill man både ha in solens ljus i 

byggnaden och delvis dess värme, men andra gånger vill man inte alls ha in värmen i byggnaden eftersom 

den då får en övertemperatur. Detta medför ett kylbehov av byggnaden. Dessutom är solinstrålningen som 

störst på sommaren då det finns minst behov av den och minst på vintern då det är störst behov av den.  

Fönstren på byggnaden har en stor betydelse för byggnadens dagsljusinsläpp, både när det gäller 

fönstrens placering och till antalet. Att placera många fönster i söder är naturligtvis bra ur 

solinstrålningspunkt, men kanske inte lika bra på sommaren då det blir otroligt varmt i byggnaden. Det 

kan vara svårt att hitta en bra balans när det gäller fönsterplaceringen på byggnaden. Detta medför att det 

är viktigt att tänka på solavskärmningen av fönster tidigt vid projektering av byggnaden.  

Fönster bidrar inte bara till energiförluster på grund av köldbryggor och på grund av dess U-värde, de 

bidrar även till att dagsljus släpps in i byggnaden. Ett förhöjt U-värde på ytterväggen är direkt kopplat till 

väggens tjocklek, detta på grund av att ett lägre U-värde på ytterväggen kräver mer isolering. Idag är det 

inte allt för ovanligt med en väggtjocklek på 500 mm. Detta bidrar enligt figur 19 till att solinstrålningen 

blir begränsad på grund av att solen inte kan träffa fönstrets yta på grund av att väggen skuggar fönstret.   

   

Figur 19 visar hur solens strålar kommer in i 
byggnaden i fall väggen är rak kring fönstren.   

En lösning på detta problem är att bygga väggen kring fönstren enligt figur 20 nedan. Detta medför att 

solen har en större chans att träffa fönstret och väggen skuggar inte fönstret. Detta bidrar till en ljusare 

och behagligare inomhusmiljö. Självklart får man inte lika mycket isolering på dessa delar som kapas , 

men med tanke på att inomhusmiljön blir bättre kan det ändå vara en bra lösning.  
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Figur 21 visar hur detta kan se ut i verkligheten.  

 

Figur 20 visar hur solens strålar kommer in i 
byggnaden via fönstret. I detta fall är väggen 
byggd med en vinkel ut från fönstret.  

 

Figur 21visar hur ovanstående exempel kan se ut i 
verkligheten.   

Kallras kan uppstå vid stora fönsterpartier, därför kan fönster behöva värmas vintertid. Dock kan detta 

problem undvikas om man har ett fönster med ett lågt u-värd, högst 1,5W/m2 K. Genom att byta från ett 

standard 2-glas fönster till ett energieffektivt 3-glas fönster kan man spara många kilowattimmar.   

4.6 Stomme  

Med tung respektive lätt konstruktion menas hur pass snabbt eller trögt en byggnad tar upp eller ger ifrån 

sig energi i form av värme. Tunga byggnader är värmetröga medan lätta byggnader är värmesnabba. 

Valet av stommaterial påverkar den potentiella värmelagringen i en byggnad, se figur 22. Figuren visar att 

sten och betong har de högsta värmelagringsegenskaperna. I dag är det vanligare att flerbostadshus byggs 

av betong än av sten eller trä. Orsaker till detta kan vara att brandfrågan blir ett problem då alla ytor måste 

kläs in för att klara brandkraven enligt BBR kapitel 5 (höghus med fler än 3 våningar ger brandklass 1). 

Trä begränsas även av sin egenvikt och av dess hållfasthet. Att flerbostadshus i dag oftast inte byggs helt i 

sten beror nog främst på de dyra produktionskostnaderna som sten för med sig. När det gäller småhus 

med passiv- eller lågenergi metod är trästomme vanligt och eftersom väggarna är så tjocka och har en låg 

tidskonstant så kommer dessa väggar även att kunna räknas som tung stomme . Detta innebär att en 
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välisolerad tjock trävägg har liknande egenskaper som en tung stomme. 

 

Figur 22. Lagringspotential för olika material. (Cementa AB). 

4.6.1 Tunga konstruktioner 

Tunga hus med väggar, golv och tak av tunga material som tegel och betong har bättre 

värmelagringsförmåga än exempelvis en konstruktion av trä, figur 23. Tunga konstruktioner medför en 

jämnare temperatur inomhus i jämförelse med en lättkonstruktion. Värmen lagras längre i en tung stomme 

än i en lätt stomme på vintern och kan hållas kall på sommaren på grund av att tunga material är 

värmetröga. Det tar lång tid innan temperaturskillnaderna utomhus påverkar inomhustemperaturen. Detta 

kan även innebära att dyr kylutrustning inte behöver installeras. Tunga konstruktioner kan även bidra till 

ett bättre inomhusklimat eftersom den kan motverka höga temperaturer som annars kan påverka 

människans prestationsförmåga negativt, vilket kan innebära illamående, trötthet och minskad 

arbetsprestation (www.heidelbergcement.com). Som tidigare nämnts behöver en tung stomme inte bestå 

av betong, det kan lika gärna vara en tjock trävägg som är välisolerad. En välisolerad träkonstruktion får 

ett lägre antal gradtimmar en betongkonstruktion och därmed fås en energibesparing även med en 

träkonstruktion.  

 

Figur 23. Den termiska massans stabiliserande effekt på 
inomhustemperaturen. Den blå kurvan visar hur inomhustemperaturen jämnas 
ut med en betongkonstruktion i jämförelse med en lätt trästomme (röd kurva). 
(www.heidelbergcement.com).  

http://www.heidelbergcement.com
http://www.heidelbergcement.com


 

39     

Figur 24 visar hur en betongstomme kan se ut och hur värme tillförs byggnaden genom solinstrålning, 

belysning och personvärme, detta är vad som kallas gratisvärme eller passivvärme . Värmen går även 

förlorad genom transmission, det vill säga värmen transmitteras genom fönster, tak, golv och väggar. 

Värmen kan även gå förlorad genom läckage i konstruktionen, via ventilation och genom strålning via 

fönster. Genom att utnyttja betongens termiska massa och därmed minska behovet av uppvärmning och 

kylning i en byggnad kan energianvändningen reduceras. Detta medför en lägre uppvärmningskostnad 

och en minskad påverkan på miljön.               

4.6.2 Lätta konstruktioner 

Lätta konstruktioner som består av trä kan lätt prefabriceras och har därmed en fördel då det är ett lätt 

material att frakta. Tunga konstruktioner kan visserligen även de prefabriceras, men elementen blir 

betydligt tyngre att frakta till byggarbetsplatsen. Utvecklingen av det industriella träbyggandet 

(prefabricering) går hand i hand med forskningen enligt Skogsindustrierna. En internationell vetenskaplig 

utveckling håller på att genomföras vid Luleå Tekniska Universitet.  

Som tidigare nämnts kan lätta konstruktioner i trä medföra problem vad gäller brandspridningen. Det kan 

bli så att byggnadsdelarna måste kläs in om en hög brandklass krävs.   

Fördelarna med trästomme är att massivt trä ger bra ljudkomfort, är ett hållbart material, miljöanpassat, en 

naturlig råvara, återanvändbart och en av Sveriges största tillgångar. Mycket arbete kan göras på fabrik 

och byggtiden blir kort, vilket håller kostnaden nere för alla inblandade. Byggindustrierna.org jobbar 

mycket med att få branschen att bygga flerbostadshus i trä, några olika byggnader visades på en 

utställning som de hade och några av dessa redovisas i figur 25 (www.ncc.se). 

 

Figur 24. Värme-/energiflödet i en byggnad av betong. 
(www.heidelbergcement.com). 

http://www.ncc.se
http://www.heidelbergcement.com
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Figur 25. Förslag på flerbostadshus i trä från en utställning av 
byggindustrin. (www.byggindustrierna.org).   

4.6.3 Sammanfattningsvis  

Slutsatser som kan dras av detta är att tunga stommar kan bibehålla en jämn temperatur i byggnaden 

genom dess goda massvärmelagring. Vid byggnation av flerbostadshus är tunga betongstommar den 

vanligaste typen av konstruktion. Ofta används utfackningsväggar som komplement till 

betongkonstruktionen, dessa kan bestå av trä eller betong. En utfackningsvägg är en yttervägg som inte 

bär några vertikala laster utan enbart vindlast och egentyngd.  

Tammerfors Universitet (Hietamäki o.a. 2003) har undersökt 28 internationella publikationer i ämnet 

termisk massa och drog ett antal slutsatser. En av dessa är att termisk massa kan spara  

2-15 % i uppvärmningsenergi, med en genomsnittlig besparing på 2-4 % i norra Europa, detta i 

jämförelse med lätta konstruktioner. En slutsats som skulle kunna dras av detta är att tunga konstruktioner 

är mer energieffektiva än lätta konstruktioner.  

En god energieffektivitet uppnås genom att hitta en balans mellan minskad förbrukning och bibehållen 

komfort. Kanske kan lösningen vara att bygga helt i betong.   

( Betong för energieffektiva byggnader, fördelarna med termisk massa

 

En rapport från Betongforum)  

4.7 Vägguppbyggnad 

 

isolering, brutna köldbryggor mm. 

Vid byggnation av lågenergihus är det viktigt att bryta de köldbryggor som kan uppkomma. Köldbryggor 

kan undvikas eller bli väldigt små om ett obrutet isoleringsskikt mellan byggnadsdelar eftersträvas. 

Linjära köldbryggor finns i sammanfogningar mellan byggnadsdelar på grund av geometrin. Mer 

http://www.byggindustrierna.org
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information kan hittas under kapitel 2 Definitioner. En köldbrygga i grundkonstruktionen kan brytas 

genom att ett isoleringsmaterial läggs i betongen som förhindrar att en köldbrygga och därmed ett 

värmeläckage förhindras. Figur 26 visar hur detta skulle kunna se ut. Grundkonstruktionen enligt 

nedanstående bild är både energieffektiv, men också fuktsäker.  

 

Figur 26. En grundkonstruktion med och utan bruten köldbrygga. 
(http://www.supergrund.se-/res/Default/broschyr1.pdf)  

4.7.1 Enstegstätade och tvåstegstätade fasader 

Den vanligaste fasadbeklädnaden på flerbostadshus är idag putsfasad. Ytterväggar kan byggas enligt två 

olika principer, enstegstätade och tvåstegstätade ytterväggar. Skillnaden mellan enstegstätade och 

tvåstegstätade ytterväggar är att den tvåstegstätade ytterväggen har en luftspalt (en öppen fog), figur 27, 

som gör att eventuell kondens som kan bildas på grund av vatten som kommer in i konstruktionen kan 

rinna av väggen. Den enstegstätade ytterväggen har en fog som är helt tät och detta innebär att det 

kommer att bli en lufttryckskillnad över fogen. Om fogen spricker upp kan stora mängder vatten komma 

att pressas in, se figur 27 nedan.            

 

Figur 27 visar hur en enstegstätning resp. en tvåstegstätning ser ut. 
(http://www.alltombostad.se/upload/ByggaBoDialogen/91_Yttervaggar.pdf) 

http://www.supergrund.se-/res/Default/broschyr1.pdf
http://www.alltombostad.se/upload/ByggaBoDialogen/91_Yttervaggar.pdf
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4.7.2 Ytterväggar rekommendationer från leverantörer 

Nedan redovisas en av Isovers konstruktioner på en ventilerad putsfasad, se figur 28 nedan som Isover 

rekommenderar för lågenergihus. (www.isover.se). Väggen består utifrån och om av ett ventilerat 

putssystem bestående av en skiva, innanför denna finns en luftspalt och därefter en fasadskiva 

(isolerskiva) på 50 mm och en gipskompositskiva. Väggen är uppbyggd med ett stålregelsystem med 195 

mm reglar och isolering, plastfolien ligger mellan det tjocka isoleringslagret och en installationsvägg på 

95 mm bestående av stålreglar och isolering. Mot väggens insida finns en gipsskiva som med fördel kan 

kompletteras med en OSB eller plywoodskiva för att få en rejäl vägg att fästa väggdekorationer på. Den 

totala isolertjockleken i väggen är 340 mm och väggens totala tjocklek ligger på 366 mm, U-värde för 

väggen är 0,16 W/m2oC.   

 

Figur 28 visar Isovers 
rekommendationer för en yttervägg i en 
lågenergibyggnad. (www.isover.se) 

Vägguppbyggnad:

  

1 Putsskiva 

2 Luftspalt 

3 Fasadskiva (isolerskiva, 50 mm) 

4 Gipsbaserad kompositskiva, 13 mm 

5 Stålreglar och isolerskiva, 195 mm 

6 Plastfolie 

7 Installationsvägg, 95 mm, med 

isolerskiva och stålreglar 

8 Invändig gipsskiva, 13 mm.    

Några av fördelarna med denna yttervägg är: 

 

Att det är en oorganisk konstruktion som inte tillför någon byggfukt.  

 

Genom att placera en fasadskiva (isolerskiva) utanpå stålreglarna bryter man köldbryggor genom 

stålreglarna.  

 

Luftspalt bakom putsskivan minskar risken för fuktskador.  

 

Bra luftljudsisoleringe vid trafik p.g.a. den gipsbaserad kompositskivan som är placerad i väggen 

bakom fasadskivan och den innersta regeln är inte mekaniskt fäst i den horisontella regeln.    

http://www.isover.se
http://www.isover.se
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5. Inomhusklimat 
Detta kapitel tar upp frågor om inomhusklimat, hur inomhusklimatet är kopplat till vissa sjukdomar.  

Problem med inomhusklimat är inget nytt problem (Energi&Miljö nr 9 år 2009, s.32) utan har funnits 

sedan mitten av 1800-talet. I mitten av 1800-talet fick de mindre bemedlade människorna bo gratis i 

nybyggda hus under det första året efter husets färdigställande. Detta för att fukten skulle få torka ur 

ordentligt ur huset och sedan kunde de riktiga, fullbetalande, hyresgästerna flytta in. De mindre 

bemedlade människorna som kallades svampar fick flytta ut. Även idag finns problem med nybyggda 

hus första år i drift, de nybyggda husen är överrepresenterade när det talas om sjukahusbesvär hos de 

boende. Några av de vanligaste problemen kan vara de emissioner och obehagliga lukter som 

byggnadsmaterialen avger, men fukt är även fortfarande ett stort problem. Idag har dock 

byggnadsmaterialen blivit mycket bättre än tidigare och avger inte så mycket emissioner som förut.   

5.1 Driftoptimering av installationer  

Genom att säkerställa rätt temperatur i lägenheter kan en fastighetsägare sänka energianvändningen med 

ca 10-20%. Det handlar om att hitta en temperatur som lägenhetsinnehavarna är nöjda med. Det får inte 

vara för varmt för då öppnar de fönster och vädrar , eldar för kråkorna, det får heller inte vara för kallt, 

vilket bidrar till missnöje hos de boende.   

Risken att bli sjuk av sitt boende är som störst om huset byggdes mellan år 1961-1975, en av orsakerna är 

de uttjänta installationerna som finns i dessa hus (M. Åslund, Energi & Miljö

 

nr 9 år 2009, s.34). 

Installationerna i dessa hus kan ha läckande rör och ledningar och ventilationen kan vara dålig vilket ökar 

risken för att de boende ska utveckla problem med astma och allergi. K. Engvall överläkare på Arbets- 

och miljömedicin vid Uppsala universitet tror att de problem med sjuka hus som finns bland 

nyproducerade byggnader kan bero på avancerade installationer som människor inte är vana med. De 

byggnader som byggs idag har mer komplicerade installationer än äldre byggnader och idrifttagandet kan 

ta längre tid än vad man tidigare trott. K. Engvall tror att två år är en för kort tid för byggaren att 

överlämna ett objekt till fastighetsägaren.  

Genom att regelbundet se över installationerna i sin byggnad och se till att installationerna är rätt inställda 

kan mycket pengar sparas i slutändan.   

5.2 Energianvändning  

De saker som påverkar en byggnads energianvändning enligt (www.energilotsen.nu) är följande:  

1.  Byggnadens kvalitet 

 

vilket skick är byggnaden i, vilka kvaliteter har den samt hur mycket 

http://www.energilotsen.nu
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isolering som finns i respektive byggnadsdel, mm 

2.  Idrifttagande 

 
hur gammal byggnaden är och hur gamla systemen är. 

3. Förvaltarorganisationen 

 
hur väl sköts byggnaden, både ang. reparationer och underhåll. Är man 

noga med att försöka trimma in byggnaden, dvs. försöka att få rätt temperatur.   

Om energieffektiva åtgärder kan utföras kan en energibesparing göras, men som nämnts tidigare kan 

andra insatser som inte kostar så mycket pengar utföras. Enligt energirådgivningen.se bör 

normaltemperaturen i varje lägenhet ligga på ca 21oC och eventuellt något lägre i sovrum. Varje grads 

ökning av inomhustemperaturen medför en ökning på ca 5 %5 av energianvändningen för uppvärmning i 

byggnaden. Bakvänt kan sägas att varje grads sänkning medför ca 5 % besparing på energianvändningen.   

5.3 Ventilation 

Ventilationen står för ca 30-35 % av fastighetselen (enligt www.energirådgivningen.nu) och därför är det 

av stor vikt att den är av rätt typ och rätt inställd för den specifika byggnaden. Ett bra och väl fungerande 

ventilationssystem tillför byggnaden ren och frisk luft och ventilerar ut gammal och dålig luft. 

Ventilationen kan dock bidra till en rad olika problem för människor om den inte är korrekt. Årligen dör 

flera människor i Sverige till följd av dålig luft inomhus (enligt www.ssi.se). Ventilationen och 

inomhusklimatet har blivit en allt viktigare fråga eftersom människor idag tillbringar största delen av sin 

tid (ca 90 %) inomhus och inte minst under vinterhalvåret.   

Ventilation enligt BBR: 

Ventilationssystemet ska utformas så att ett tillräckligt uteluftsflöde kan tillföras byggnaden. 

Ventilationssystemet ska också kunna föra bort hälsofarliga ämnen, fukt, besvärande lukt, 

utsöndringsprodukter från personer och byggmaterial samt föroreningar från verksamheter i byggnaden.  

5.4 Problem och sjukdomar  

Vanliga problem som kan förekomma med en felaktig (otillräcklig) ventilation och inomhusklimat enligt 

Svensk innemiljö , (2008) är att de boende kan uppleva:  

 

Obehag genom att luften känns instängd och dålig 

                                                     

 

5 5 % är en snittsiffra som brukar användas, men som egentligen inte stämmer hela året, utan främst under de kalla 

månaderna. Detta beror på att den fås fram genom att räkna på 20oC inomhus och en utomhus temperatur på 0oC 

enligt följande formel: %5
020

11

uteinne TT 

http://www.energir�dgivningen.nu
http://www.ssi.se
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Damm 

 
Byggnaden känns dragig (för högt ventilationsflöde, alt. otät byggnad) 

 
Låg temperatur (för högt ventilationsflöde alt. att inomhustemperaturen verkligen är för låg) 

 
Dålig lukt (för lågt ventilationsflöde, alt. ventilationen går mellan lägenheterna på ett olämpligt 

sätt, t ex. från ena köket till en annan lägenhet) 

 

Föroreningar  

Detta kan ge upphov till en rad olika konsekvenser för de boende som kan vara direkt hälsofarliga som till 

exempel:  

 

Störningar och obehag på grund av otrevliga och störande lukter 

 

Så kallade allmäns symptom som trötthet, tung i huvudet , återkommande huvudvärk, 

illamående och yrsel, koncentrationssvårigheter mm. 

 

Slemhinnesymptom i;  

o Ögon: Klåda, sveda och irritation  

o Näsa: Irriterande, täppt och rinnande  

o Hals: Heshet, halstorrhet eller hosta  

 

Hudsymptom som torr hud i ansiktet, hudrodnader i ansiktet, klåda, stickningar och stramningar 

och hetta i ansikte, samt torrhet, rodnad och kliande hud på händer. 

 

Allergier som i värsta fall kan leda till cancer  

Vad innebär rätt ventilation? Att ljudnivån ligger på en bra nivå, ventilationssystemet ska finnas, men inte 

märkas, det ska vara en effektiv återvinning på värmen från frånluften, effektivt luftutbyte, rätt temperatur 

på tilluften och ett anpassat luftflöde för den specifika byggnaden. Det är även viktigt att installationerna 

är driftoptimerade på ett riktigt sätt, byggnaden kan ha ett dyrt och exklusivt ventilationssystem, men är 

det inte rätt inställt kan det skada mer än det hjälper. 



 

46     

6. Ombyggnadslösningar 
Detta kapitel tar upp byggnadstekniska lösningar som kan vara lämpliga vid ombyggnation av befintliga 

byggnader för att energieffektivisera dessa byggnader.  

Det är inte bara den nya bebyggelsen som bör vara i tanken när det handlar om energieffektivisering, den 

befintliga bebyggelsen utgör en mycket större del än den nya bebyggelsen. Därför är det viktigt att de 

befintliga byggnaderna inte glöms bort, de ska stå i många år till och många står nu och läcker otroligt 

mycket energi. 

6.1 Ekonomi 

Kostnaden för byggmaterialet till ett objekt varierar men kan utgöra så mycket som 40 % av den totala 

entreprenörskostnaden, Boverket uppskattar denna siffra till 50 % enligt Boverket, Bygga Bra Bostäder

 

(2005).  Dessa siffror gäller generellt för alla byggnadsobjekt, men självklart finns undantag.   

I genomsnitt ökar byggkostnaderna med 4-10 % vid byggnation av lågenergihus i jämförelse med att 

bygga ett traditionellt hus. Dessa extrakostnader kommer således att hamna på hyran, vilket kan ses som 

en nackdel för hyresgästen. Uppvärmningskostnaderna för byggnaden sjunker dock vilket medför att 

hyran borde bli lägre. I de flesta hyresrätter ingår kostnaden för uppvärmningen i hyran. Dessa faktorer 

borde tillsammans medföra att hyran inte ökar bara för att det är ett lågenergihus. Det blir en något större 

kostnad för fastighetsbolaget att uppföra byggnaden, men en minskad uppvärmningskostnad vilket borde 

medföra lägre driftkostnader. Dessutom skulle solpaneler kunna installeras på byggnaden vilket medför 

att den köpta energianvändningen ytterligare kan minskas. Om det skulle kunna vara möjligt att få ett 

överskott på solpanelerna så skulle denna energi kunna säljas vidare och en inkomst skulle kunna skapas. 

Alternativt skulle en deal kunna göras med ett energibolag att man sommartid levererar energi till dem då 

fastigheten har överskott och så fås denna energi tillbaka vintertid då det är svårt att få solpanelerna att 

räcka till. Se mer om detta under rubriken Solfångare kap 4.3.  

6.2 Energieffektiviseringsåtgärder för befintliga byggnader 

Vid ombyggnationer är det viktigt att man tänker på energieffektivisering. Detta för att kunna få ner 

energianvändningen för byggnaden i framtiden och därmed få en miljövänlig byggnad som också är billig 

i drift. Ombyggnationen kan vara avsedd för att energieffektivisera byggnaden eller för att rusta upp den i 

allmänhet. Det är vid dessa tillfällen som större energieffektiviseringsingrepp med fördel kan genomföras. 

Till exempel medför en tilläggsisolering en stor kostnad eftersom hela fasaden då måste göras om, men 

om det ändå är tänkt att fasaden ska åtgärdas kan ytterväggen med fördel även tilläggsisoleras. Nedan 

följer tabell 19 som visar några exempel på hur lönsamma olika energieffektiviseringsåtgärder blir. 

Lönsamheten har setts ur ett pay-off respektive LCC perspektiv, läs mer om pay-off och LCC metoden 
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under kap 2 Definitioner.  

Tabell 19 visar några olika energieffektiviseringsåtgärder. 

Byggnadsdel Åtgärd Kostnad per m2 Besparing 
Pay-off 

tid 

Livs-

längd 

LCC- 

Metoden  

(se beräkningar 

i bilaga 5) 

Vind Tilläggsisoleri

ng av 

vindsbjälklag 

och vind. 

Från 100 mm till 

500 mm (Tillägg 

på 400 mm) 

Ca 245 kr/m2 

(enligt Repab 

2007) 

Ca 30 kWh/m2

 

Energipris på 1 

kr/kWh motsvarar 

en besparing på  

30 kr/m2 och år.    

Ca 8 år    20 år 

   

355 kr/m2 

Fasad Tilläggsisoleri

ng av fasad. 

U-värde innan 

åtgärd ca  

1,2 W/m2  oC 

Ny puts + 150 

mm isolering.  

Ca 800kr/m2 

106 kr/m2

 

och år 

enligt (Parocs 

beräknings-

program)   

Ca 7-8 

år   

20 år 

  

1320 kr/m2 

Fönster Byte av 

fönster till nya 

lågenergifönst

er med ett U-

värde på  

1,1 W/m2 oC . 

(Tidigare  

4 W/m2 oC ) 

Nytt U-värde = 

1,1 W/m2 oC. 

Ca 2 800 kr/m2 

( Energibesiktnin

g av byggnader 

SIS förlag, 2008 

utgåva 2). 

Årligen ca 290 

kWh/m2 vilket 

motsvarar ca 290 

kr/m2 och år     

Ca 10 år     20 år 

    

3000 kr/m2 

 

Detta exempel ska inte tillämpas direkt i verkligheten utan ska bara ses som en fingervisning om hur 

lönsamma några olika åtgärder är och hur de kan värderas. De mest lönsamma åtgärderna är att 

tilläggsisolera tak och fasad enligt Pay-off metoden. Enligt LCC-metoden är det mest lönsamt att byta 

fönster och tilläggsisolera fasaden. Att tilläggsisolera fasaden drar dock med sig andra kostnader som till 

exempel att byta fönster eller att bygga ut takfoten, mm. Hänsyn är ej tagna till dessa faktorer och är ej 

medräknade i detta exempel. Detta är faktorer som måste läggas på i efterhand. Därför kan också dessa 

pay-off tider bli längre. För att se hur mycket pengar man kan tjäna på dessa åtgärder även efter pay-off 

tiden kan man räkna med den energibesparing som görs per år multipliceras med den livslängd som är 

kvar på respektive åtgärd.   
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Detta var bara några av alla de olika energibesparande åtgärder som kan genomföras. Även små åtgärder 

som att sänka inomhustemperaturen någon grad, täta otätheter samt sätta in snålspolande perolatorer på 

kranar sparar mer energi än man kan tro. Dessa åtgärder medför en mycket liten kostnad och borde vara 

ett första steg i ett energieffektiviseringsprogram för en byggnad. Att byta fönster kan också vara ett bra 

sett att spara energi. Nedan följer en kortare beräkning som visar hur mycket energi man kan spara på att 

byta ut 10 st fönster med ett U-värde på 3,0 W/m2 oC till fönster med ett U-värde på 0,9 W/m2 oC.  

Exempel:  

Hur mycket energi kan sparas genom att byta ut 10 st fönster?   

Indata

 

Antal fönster:   10 st 

Area/fönster:  1,2 m2/fönster 

U-värde gamla fönster: 3,0 W/m2 oC 

U-värde nya fönster:  0,9 W/m2 oC 

Ort: Stockholm, nyckeltal för Stockholm = 89    

årkWhiutrycktbesparing

ortenförnyckeltalvärdeunyttvärdeugtursprunglifönsterareafönsterantal

/

))()(()/(

  

årkWh /224389)9.00.3()2.110(

  

Säg att energipriser är 1 kr/kWh då skulle besparingen bli 2243 kr/år.   

(www.energimyndigheten.se)     

http://www.energimyndigheten.se
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7. Att bo i ett lågenergihus 
I detta kapitel finns en sammanställning på en enkätundersökning om hur människor upplever sitt 

lågenergiboende kontra vanligt boende.   

Hur är det att bo i ett lågenergihus? Skiljer det sig från att bo i ett vanligt, traditonellt hus vad avser 

inomhusklimatet och boendekomforten? För att kunna besvara dessa frågor har en utvärdering gjorts i 

form av en enkätundersökning.   

7.1 Enkätundersökningen 

Den enkätundersökning som har legat som underlag är framtagen av en överläkare som arbetar på arbets- 

och miljömedicinska kliniken på universitetssjukhuset i Örebro. Undersökningen har utförts på uppdrag 

av KBAB, Karlstads Bostads AB i karlstad som byggt lågenergihuset, Seglet. (Slutrapport Seglet 

 

Att 

bygga ett energisnålt höghus , G. Persson, KBAB, 2008). Enkätundersökningen skickades ut till de 

boende via post. 56% av de boende i Seglet svarade på enkätundersökningen. För att ha något att 

jämföra med har enkätundersökningen även gjorts i ett antal andra bostadsområden, som har fått besvara 

frågorna i enkäten. I den jämförelse som gjorts i denna rapport har det nya bostadsområdet använts som 

jämförelseobjekt.  

Resultaten från hela enkätundersökningen kan hittas i bilaga 3, endast delar av den har använts i denna 

analys. Under rubrik 8.3 följer en sammanställning av en jämförelsen mellan Seglet och Det nya 

bostadsområdet från enkätundersökningen. Antalet svarande från Seglet är 34 personer (strax över 50 

%) och från det nya bostadsområdet är det 350 personer som svarat, det är inte känt hur många procent 

detta motsvarar.   

7.2 Resultat av enkätundersökningen 

Nedan följer en sammanställning på hur människorna upplever sitt boende avseende planering, 

inomhusklimat och den yttre miljön.  

7.2.1 Bostadens planering 

Vid byggnation av lågenergihus blir ytterväggarna ofta väldigt tjocka och kan påverka dagsljuset i 

bostaden. Byggnadens standard och storlek är faktorer som inte borde påverkas på grund av att 

byggnaden är av typen lågenergihus. Dock tar ytterväggarna upp en större del av bostadsytan då de är 

tjockare än i traditionella hus.  

Nedan följer tabell 20 som redovisar enkätundersökningens frågor vad gäller bostadens planering. I 
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bostadshuset Seglet en högre andel hyresgäster som uppfattade sin bostad som mycket bra. De upplever 

även att bostadens planering och att dagsljusinsläppet i lägenheten är mycket bra eller bra. Ingen i 

bostadshuset Seglet anser att byggnaden är mycket dålig på någon punkt, knappt någon anser 

byggnaden som dålig avseende någon aspekt. I det nya bostadsområdet finns hyresgäster som anser att 

byggnaden är dålig eller mycket dålig under flera punkter. Detta kan bero på att Seglet är väldigt bra 

projekterat i jämförelse med det nya bostadsområdet , ofta kan projekteringen bli lite stressig och alla 

aspekter hinner inte utvärderas helt innan beslut tas. Projekteringsfasen är den viktigaste fasen, det är här 

det finns chans att påverka och ändra utan att det medför stora kostnader för projektet. Projekteringstiden 

för Seglet var lång då olika faktorer försenade projektet.  

Tabell 20. Sammanställning på hur de svarande uppfattar planeringen av sin bostad. 

n = antal personer som svarat  

 

Seglet, Karlstad 

(lågenergibyggnad) Nytt bostadsområde 

n = 34 n = 350 

Bostadens storlek är:   

Mycket bra 44 % 34 % 

Bra 38 % 40 % 

Acceptabel 18 % 20 % 

Dålig 0 5 % 

Mycket dålig 0 1 % 

Bostadens planering är:     

Mycket bra 76 % 43 % 

Bra 24 % 41 % 

Acceptabel 0 13 % 

Dålig 0 2 % 

Mycket dålig 0 0 

Dagsljuset i bostaden är:     

Mycket bra 71 % 64 % 

Bra 29 % 25 % 

Acceptabel 0 6 % 

Dålig 0 3 % 

Mycket dålig 0 1 % 

Bostadens standard är:     

Mycket bra 76 % 46 % 

Bra 18 % 42 % 

Acceptabel 6 % 11 % 
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Dålig 0 1 % 

Mycket dålig 0 0 

 
7.2.2 Bostadens inomhusklimat 

Inomhusklimatet är oftast bättre i ett lågenergihus då ventilationssystemen ofta är avancerade. Dock kan 

de boende uppleva att byggnaden är kall om värmesystemet inte fungerar korrekt. Som tidigare nämnts i 

rapporten, i kapital 5 inomhusklimat, är det viktigt att inställningar görs kontinuerligt i början av 

drifttagandet för att installationerna ska fungera optimalt. Eftersom det ofta är komplicerade installationer 

kan det ta lång tid innan installationerna är optimalt inställda och en tillfredställande inomhustemperatur 

kan uppnås. Lågenergihus är även väldigt täta och kallras och köldbryggor bör vara minimala vilket också 

bidrar till ett mer komfortabelt inomhusklimat.  

Tabell 21 nedan redovisar svar på frågor kring inomhusklimatet. De som bor i Seglet var mer nöjda 

med bullersituationen i sina bostäder än vad de som bodde i det nya bostadsområdet . Detta kan bero på 

olika trafikbelastningar i de olika områdena, men också på att Seglet förmodligen är mer välisolerat än 

jämförelseobjektet.   

Dock kan utläsas av tabellen att 3 % uppfattar att temperaturen i bostaden är dålig. Om samtliga värden i 

tabellen jämförs mellan de två objekten kan utläsas att bostadshuset Seglet i Karlstad har en högre andel 

nöjda hyresgäster i sin byggnad.  

Samtliga hyresgäster i Seglet

 

tycket att det var en acceptabel bullersituation i bostäderna. De flest 

som stördes av buller ansåg att det berodde på grannar och buller utifrån. I det nya bostadsområdet 

berodde det på en rad olika faktorer, dock stördes inte lika många av ljud från grannar och annat ljud 

utifrån. Luftkvaliteten kan bedömas som acceptabel i båda fallen, men även här är hyresgästerna i 

Seglet mer nöjda än i det andra objektet. Detta beror säkerligen på att det är ett bättre och mer 

välisolerat ventilationssystem i Seglet

 

som inte låter lika mycket. Hela 18 % upplever att de störs av 

matos från grannar i Seglet , men bara 5 % stördes i det nya bostadsområdet . 26 % av de boende i det 

nya bostadsområdet upplever att de har små möjligheter att påverka ventilationen, medan endast 12 % av 

de boende i seglet upplever att de hade små möjligheter att påverka ventilationen. Detta kan bero på att de 

boende inte känner att de har samma behov att reglera ventilationen på grund av att de redan är nöjda med 

ventilationen, men det kan också vara så att de faktiskt kan reglera ventilationen direkt i lägenheten.  
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Tabell 21 visar hur de boende upplever inomhusklimatet i sin bostad.  

n = antalet personer som svarat  

Seglet, Karlstad 

(lågenergibyggnad)

 
Det nya 

bostadsområdet 

n = 34 n = 350 

Bullersituationen i bostaden är:     

Mycket bra 44 % 37 % 

Bra 44 % 39 % 

Acceptabel 12 % 16 % 

Dålig 0  6 % 

Mycket dålig 0 2 % 

Om Problem:     

Störande buller från ledningar och rör 3 % 13 % 

Störande buller från ventilation 9 % 13 % 

Störande buller från grannar, trapphus, hiss 24 % 18 % 

Störande buller utifrån 26 % 15 % 

Annat 9 % 11 % 

Luftkvaliteten i bostaden är:     

Mycket bra 36 % 20 % 

Bra 52 % 54 %  

Acceptabel 9 % 21 % 

Dålig 3 % 4 % 

Mycket dålig 0 1 % 

Om Problem:       

Luften känns instängd 9 % 10 % 

Luften känns dammig 6 % 8 % 

Irriterande lukt 3 % 2 % 

Eget matos sprids i bostaden 12 % 28 % 

Matos från grannar 18 % 5 % 

Tobaksrök eller annan lukt från grannar 9 % 17 % 

Lukter utifrån 6 % 9 % 

Imma regelbundet på fönster vintertid 9 % 0  

Imma på fönster vid matlagning 0  2 % 

Små möjligheter att vädra pga bullerstörning 0  6 % 

Små möjligheter att påverka ventilationen 12 % 26 % 

Bostadens temperatur är: 

    

Mycket bra 29 % 16 % 
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Bra 53 % 54 % 

Acceptabel 15 % 23 % 

Dålig 3 % 6 % 

Mycket dålig 0 1 % 

 

7.2.3 Den yttre miljön 

Den yttre miljön verkar inte påverkas av att byggnaden är ett lågenerighus. Resultatet kan dock vara svårt 

att tolka, tabell 22. Det beror bl.a. på hur de boende upplever området kring sin bostad, om det är ett 

finare område är de förmodligen mer nöjda, men om byggnaden ligger i en mindre attraktiv stadsdel 

kan de vara mindre nöjda. De som bor i det nya bostadsområdet upplever att de är mer nöjda med området 

än de som bor i Seglet. Detta kan dock bero mycket på utomhusmiljön runt omkring. Detta säger 

egentligen inte så mycket om själva boendet. Alla i bostadshuset Seglet tycker i alla fall att 

bostadsområdet är acceptabelt.  

Tabell 22 visar hur de boende upplever sitt bostadsområde. 

n = antalet personer som svarat  

Seglet, Karlstad 

(lågenergibyggnad) 

n = 34 

Det nya 

bostadsområdet 

n = 350 

Vad anser Du allmänt om 

bostadsområdet?   

Mycket bra 35 % 71 % 

Bra 56 % 27 % 

Acceptabel 9 % 2 % 

Dålig 0  1 % 

Mycket dålig 0 0 

 

7.2.4 Sammanfattningsvis  

Eftersom det är ett begränsat underlag, som har använts i denna undersökning kan inga generella 

slutsatser dras av hur det är att bo i ett lågenergihus. I undersökningen saknas också uppgifter om det 

finns skillnader mellan de olika boendegrupper som jämförs avseende bl.a. köns-, ålders- och 

inkomstfördelning. Olika grupper kan förväntas att uppleva sina boenden olika enligt Tommy Törnqvist 

(universitetslektor i sociologi vid Mälardalens högskola) och begränsar tolkningen av resultaten från 

undersökningen. Det är svårt att uttala sig om skillnader och likheter mellan de två boendegrupperna 

beror på social bakgrund eller på faktiska skillnader mellan boendeformerna.  Det var även relativt låg 

svarsfrekvens i undersökningen, vilket också bidrar till försiktighet i tolkningen. En slutsats som dock kan 

dras är att det inte verkar vara sämre att bo i ett lågenergihus än i ett traditionellt hus. De som bor i 

lågenergihuset Seglet är nöjda med sitt boende vad gäller inomhusmiljön och bostadens planering. Vissa 
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nackdelar som matos från grannar fanns dock, men detta har åtgärdats enligt KBAB. En ny undersökning 

kommer att genomföras under höst/vår 2009/2010 av KBAB då de ska utreda om några förbättringar 

(eller försämringar) angående inomhusklimatet har skett.   

En mer omfattande undersökning bör genomföras där flera olika lågenergihus analyseras. De faktorer som 

är viktiga att ta hänsyn till vid en sådan undersökning är boendegruppens sammansättning avseende 

köns-, ålders- och inkomstfördelning.   
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8. Resultat och diskussion 
I detta avslutande kapitlet är resultaten av rapporten sammanställda, kapitlet innehåller även en diskussion 

kring lågenergi- och passivhus samt för- och nackdelar.  

8.1 Resultat 

Nedan redovisas resultaten av de frågeställningarna som rapporten grundar sig på.  

 

Vad definieras ett lågenergihus?  

Ett lågenergihus kan definieras på lite olika sett. I dag finns ingen konkret definition på vad ett 

lågenergihus innebär. BBR definierar ett lågenergihus som Ett hus som är extremt god isolerat och har 

energieffektiva komponenter som gör att det har låg energianvändning . Denna definition känns en aning 

luddig och därför valde rapportförfattaren att använda en definition som Anders Lindé på 

passivhuscentrum tagit fram och denna lyder att ett lågenergi hus Är ett hus eller byggnad som har en 

energianvändning på 30 % mindre än vad BBR anger för nybyggnation . Denna definition är mer rak 

och tydlig på hur stor den faktiska energianvändningen får vara. För de olika klimatzonerna innebär detta 

att:  

 

Klimatzon I som enligt BBR får ha en energianvändning på 150 kWh/m2 max får ha en 

energianvändning på 105 kWh/m2 och år för att kunna klassas som ett lågenergihus. 

 

Klimatzon II som enligt BBR får ha en energianvändning på 130 kWh/m2 får max ha en 

energianvändning på 91 kWh/m2 och år för att kunna klassas som ett lågenergihus. 

 

Klimatzon III som enligt BBR får ha en energianvändning på 110 kWh/m2 får max ha en 

energianvändning på 77 kWh/m2 och år för att kunna klassas som ett lågenergihus.  

Det ska beaktas att dessa värden (energianvändningar) innehåller uppvärmning av bostaden, 

tappvarmvatten, fastighetsel och komfortkyla (om inte frikyla används, denna räknas ej in).  

 

Hur bygger man ett lågenergihus som har en energianvändning (för uppvärmning, fastighetsel 

och tappvarmvatten) på 30 % lägre än BBR (77 kWh/m2 och år)?  

De viktigaste faktorerna som måste beaktas vid byggnation av lågenergihus är klimatskalets isolering (Um 

för byggnaden) och byggnadens täthet. I beräknings exempel som gjorts i kapitel 3 visade det sig att ett 

lågt Um för en byggnad medför en låg energianvändning för byggnaden. Detta beror på att 

transmissionsförlusterna genom byggnadsdelarna minskar med ett sänkt U-värde för byggnadsdelarna. En 
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tanke med att beräkna just Um för en byggnad kan vara att man i projekteringen inte behöver låsa sig för 

vissa konstruktioner eller vissa ingående byggnadsdelar med ett visst U-värde. Egentliggen spelar det 

heller inte så stor roll, det är Um-värdet för hela byggnaden som är det viktiga, sedan om det är fönstren, 

taket eller väggarna som är extra bra är inte lika viktigt. När Um beräknas kan man leka med siffrorna och 

se vilka olika kostnader som olika lösningar medför när U-värdet ändras för dessa komponenter. Detta 

kan sedan leda till att den mest lönsamma lösningen kan finnas för den önskade energianvändningen.   

Tätheten är som sagt A och O vid byggnation av lågenergihus. Tätheten bör ligga på omkring 0,2-0,3 l/s 

och m2 omslutande area för att det ska vara tillräckligt tätt och inte släppa ut onödig värme. För att uppnå 

en sådan hög täthet är det viktigt att arbeta mycket med detta under produktionen och ha kontinuerliga 

kontroller. När byggnaden sedan är klar kan man provtrycka byggnaden och undersöka den med en 

värmekamera som visar vart utsläppen av värme sker.   

 

Hur mycket påverkas i genomsnitt byggkostnaderna (lågenergihus kontra traditionellt hus)?  

Generellt sägs det att byggkostnaderna ökar med 4-10 % än vid traditionellt byggande. Rapportförfattaren 

tror att den faktiska siffran ligger närmare 10 % än 4 % beroende på form, storlek och komplexitet. Det 

som måste finnas med i bakhuvudet är att även om det är en något dyrare byggkostnad så minskar 

driftkostnaderna (kostanden för uppvärmning blir bättre). Dessutom finns många fördelar vad gäller 

inomhusklimatet när det talas om lågenergihus. Detta eftersom lågenergihus både är täta och välisolerade 

så ökar även inomhuskomforten.   

 

Hur upplever människor komforten och inomhusklimatet i ett lågenergihus?  

Det är svårt att ge ett definitivt svar på denna fråga eftersom det underlag som låg till grund för den 

analys som genomförts i detta arbete är något tunn och saknar flera viktiga faktorer. Dessa faktorer är 

bl.a. vad det är för människor som bor i de olika bostadsområdena, är det gamla, unga, höginkomsttagare, 

låginkomsttagare, fördelning mellan kön etc. Dessa faktorer kan ha en stor betydelse för hus man 

upplever sitt boende. Det är även viktigt att de bostadsområdena som jämförs ungefär är lika eller att 

andelen av de olika grupperna är lika.   

De resultat som kunde tolkas från denna undersökning är att människor i alla fall inte verkade vara 

mindre nöjda med att bo i ett lågenergihus än att bo i ett traditionellt boende. Diagram 2 nedan redovisar 

de skillnader som fanns avseende planering av bostaden, inomhusklimatet och bostadsområdet. De som 

bodde i Seglet (ett lågenergihus, röd stapel) var mer nöjda med både planeringen av bostaden och med 

inomhusklimatet än dem som bodde i Nytt bostadsområde (traditionellt boende, blå stapel). De som 
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dock bodde i Nytt bostadsområde var mer nöjda med sitt bostadsområde, men det är svårt att ändra på 

hur människor upplever ett visst område bara för att byggnaden är en lågenergibyggnad .   

 

Diagram 2 visar hur nöjda de boende var i bostadshuset Seglet respektive Nytt bostadsområde när 
det gällde planering av bostaden, inomhusklimatet och bostadsområdet.  

 

Hur påverkas hyrorna av att man väljer att bygga ett lågenergihus istället för ett traditionellt 

hus?   

Om byggnadens som byggs är ett hyreshus så bör hyrorna inte påverkas så mycket. Detta eftersom de 

ökade byggkostnaderna (ca 4-10 %) fås igen av fastighetsägaren då de åtgärder som vidtagits (extra 

isolering och täthet) medför att energianvändningen för uppvärmning minskar och därmed 

driftkostnaderna. Alltså bör hyror för hyreslägenheter i lågenergihus inte vara högre än hyror andra 

nybyggda byggnader.  

8.2 Diskussion 

I följande kapitel resonerar och analyserar rapportförfattaren det material som till och med detta kapitel 

har redogjorts för. Analysen och den diskussion som förs är uteslutande dennes egna. De slutsatser som 

dras är också dem rapportförfattarens egna.   

Att det går att bygga hus, så kallade lågenergihus, som förbrukar avsevärt mycket mindre energi än de 

byggnader som traditionellt byggs råder det ingen tvekan om. Principen för att bygga lågenergihus är inte 

märkvärdig eller på något sätt revolutionerande. Det handlar om att använda sig av mycket isolering, 

energieffektiva installationer och framför allt bygga tätt. Valet av entreprenadform bör vara av stark 

betydelse vid byggnad av energieffektiva hus (lågenergihus och passivhus). Detta eftersom projektering 

och utförande avviker något från konventionellt byggande. Idag är det tyvärr så att det byggs så billigt 
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som möjligt för att endast uppnå de gällande byggnormer som finns i BBR. Detta är självklart förståeligt 

då byggherrar (samt andra inblandade parter) vill tjäna så mycket pengar som möjligt vid försäljning av 

sina byggnader och bostadslägenheter. Efterfrågan på lågenergiboenden kommer säkerligen att öka i 

framtiden. När det kommer till fastighetsägare tror rapportförfattaren att de i framtiden kommer att lägga 

en större vikt vid att bygga lågenergihus. Detta eftersom fastighetsägarna själva ska förvalta byggnaderna 

och kommer att få stå för driftkostnader som till exempel uppvärmning, här borde de kunna se att de kan 

få tillbaka pengarna på kort sikt. Förhoppningsvis kan fastighetsägarna även spara pengar på driften efter 

några år (kontra traditionella byggnader), uppvärmningskostnaderna är trots allt en stor post bland 

driftkostnaderna.   

I kapital 3 genomförs ett antal beräkningar. Under de förutsättningar som gäller i detta exempel räcker det 

med en isolertjocklek i ytterväggen på 150 mm (samt 80 mm betong), vilket motsvarar ett U-värde för 

ytterväggen på 0,22 W/m2oC och ett Um för hela byggnaden på 0,374 W/m2oC för att komma ner i en 

energianvändning på 77 kWh/m2 och år. Om jämförelse görs med Seglet i Karlstad som har en 

isolertjocklek på 450 mm i ytterväggen så skiljer det 300 mm. Seglet har dock en energianvändning på 50 

kWh/m2 och år och bostadshuset i detta exempel har en energianvändning på 77 kWh/m2 och år, alltså 

skiljer det 27 kWh/m2 och år mellan dessa byggnader. Det bör observeras att isolertjockleken som anges i 

detta beräkningsexempel endast gäller under dessa förutsättningar och kan ej tillämpas på vilken byggnad 

som helst. Den relativt tunna isolertjockleken kan bero på att det är en liten del area klimatskal per BOA. 

Det totala klimatskalet för den beräknade byggnaden i detta arbete är ca 1930 m2 och BOA är 1768 m2 

vilket medför 1,09 klimatskal/BOA. Seglet har en BOA på ca 2640 m2 och ett omslutande klimatskal på 

ca 3440 m2 vilket motsvarar 1,30 klimatskal/BOA. Här ligger den beräknade byggnaden bättre till med 

0,21 enheter, vilket ytterligare kan medverka till att den beräknade byggnaden behöver mindre isolering.  

Att använda sig av en upphandlingsformen partnering med mål att bygga en energieffektiv byggnad kan 

sporra byggföretag och entreprenörer/konsulter att sträva efter att få en så energisnål byggnad som 

möjligt. Rapportförfattaren tror att det är viktigt att involvera alla parter tidigt i projektet, även samtliga 

underentreprenörer och konsulter. Självklart kan detta medföra en högre projekteringskostnad än normalt, 

men resultatet kan bli bättre om alla är medvetna om projektmålen tidigt och alla parter kan komma med 

effektivare lösningar tidigare i projektet. Ju tidigare ändringar görs i projektet ju mindre kostnad för de 

med sig. Det kostar inte så mycket att flytta en vägg på ett papper eller att göra ventilationskanalerna lite 

större, men väl ute på byggarbetsplatsen då byggnationen redan startat och komponenter och delar redan 

är beställda kostar det desto mer. En grundförutsättning angående energikraven bör vara tydligt uppställda 

där det tydligt är formulerat vilka krav som ställs på den färdiga konstruktionen avseende U-värde, 

lufttäthet, luftflöden m.m.   
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Belysningen i ett lågenergihus bör även denna vara miljövänlig och det som verkar vara bäst på 

marknaden just nu är LED lampor. Dessa är både energieffektiva och har en lång livstid i jämförelse med 

den traditionella glödlampan.   

Avskärmning och solskydd av/för byggnaden har tagits upp i denna rapport och det med hjälp av 

avskärmning och solskydd kan man förhindra att de starkaste solstrålarna inte når delar av byggnaden och 

främst fönstren. Eftersom solens strålar är lägre på vintern än på sommaren kan dessa solstrålar ledas bort 

(avskärmas) av t.ex. en utbyggd takfot eller liknande.  

När det kommer till själva uppbyggnaden av konstruktionen kan frågor ställas som lätt eller tung 

stomme ? Egentligen spelar detta ingen roll. Trä som normalt räknas till kategorin lätt stomme kommer 

i själva verket att fungera som en tung stomme i ett lågenergihus på grund av den mängs isolering som 

ytterväggen kommer att innehålla. Detta medför att ytterväggen i princip får samma egenskaper som en 

tung vägg och kan behålla värmen i byggnaden på ett effektivt sett. Ofta byggs flerbostadshus idag av 

betong föra att det är lätt att prefabricera betongkonstruktioner och sedan ansluta dessa på plats.    

Trots alla punkter som tagits upp i detta examensarbete om olika konstruktioner och energieffektiva 

lösningar så måste trots allt inomhusklimatet fungera och vara tillfredställande för de boende. Som nämnt 

i förordet Vi lever inte för att spara energi, vi spar energi för att kunna leva men detta menas att 

inomhusklimatet inte får vara sämre bara för att byggnaden i sig ska vara energisnål. Ju tätare och mer 

välisolerade byggnader vi bygger ju viktigare blir det att ventilationen fungerar och att en behaglig 

temperatur kan hållas i bostäder och lokaler.  

I kapitel 6 tas några olika ombyggnadslösningar upp och dessa har värderats med både Pay-off metoden 

och LCC-metoden. De lösningar som blev mest lönsamma tilläggsisolering av tak/vind och ytterväggar, 

medans byte av fönster inte allt var en lönsam investering. Fastighetsförvaltare bör noga tänka igenom 

vilka investeringar som skulle kunna vara lönsamma under en ombyggnad. Vissa investeringar kanske 

endast är lönsamma i samband med andra?  

8.2.1 Fördelar med lågenergihus 

 

Man får ett energisnålt och miljövänligt boende. 

 

Låg driftskostnad. 

 

Jämnare inomhusklimat pga. av väggarnas uppbyggnad och isoleringstjocklek. 

 

Mindre miljöpåverkan i jämförelse med traditionellt boende. 

 

Dragfri inomhusmiljö utan pollen och smuts. Inga spalt- eller väggventiler för friskluftsintag (ofta 

FTX-system). 
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Alla värmekällor utnyttjas. 

 
Tyst inomhusklimat. 

 
Fuktsäker konstruktion (om plastfolien ej punkteras).  

8.2.2 Nackdelar med lågenergihus 

 

Ytterväggarna bli väldigt tjocka vilket kan orsaka problem med dagsljusintaget i lägenheterna.  

 

Något dyrare byggkostnader (4-10 %). 

 

Vid användning av FTX-system kan det vara svårt att ha olika temperaturer i olika rum. 

 

För tyst inomhusklimat på grund av det välisolerade klimatskalet, (främst) äldre personer kan 

uppfatta detta som kusligt. 

 

Osäkert angående fukt eftersom man inte riktigt vet vad som händer i ytterväggarna som är 

betydligt tjockare än traditionella ytterväggar.  

9. Slutsatts  
Ett lågenergihus är Ett hus eller byggnad som har en energianvändning på 30 % mindre än vad BBR 

anger för nybyggnation

 

(A. Lindé). För att kunna bygga ett flerbostadshus med denna 

energianvändning, 77 kWh/m2 för klimatzon III, kan ett Um för byggnaden beräknas som talar om vilket 

U-medelvärde som byggnaden får ha på sina ingående byggnadsdelar. Därefter kan U-värdet 

beräknas/bestämmas för samtliga byggnadsdelar. I den beräkning som utförts i denna rapport motsvarade 

isolertjockleken i ytterväggen 150 mm. Detta låter ganska lite, speciellt om man jämför med Seglet i 

Karlstad, men Seglet har lägra energianvändning, det skiljer 27 kWh/m2 och år. Det måste observeras 

att denna isolertjocklek endast gäller i detta exempel och med dessa förutsättningar som anges i rapporten.  

Tätheten är en viktig aspekt som måste beaktas noga vid byggnation av lågenergi- och passivhus. 

Tätheten bör ligga på omkring 0,2-0,3 l/s och m2 omslutande area för att det ska vara tillräckligt tätt och 

inte släppa ut onödig värme.   

När det kommer till kostnadsbiten är det rätt självklart att byggkostnaderna ökar en aning på grund av 

bättre (lägre U-värde) material, samt ökade isolermängder. Generellt sägs det att byggkostnaderna ökar 

med 4-10 % än vid traditionellt byggande. Personligen tror rapportförfattaren att den faktiska siffran 

ligger närmare 10 % än 4 % beroende på form, storlek och komplexitet. När det pratas om flerbostadshus 

av typen hyreshus så borde inte hyrorna öka trots de ökade byggkostnaderna. Detta eftersom 

driftkostnaderna minskar (lägre energianvändning) på grund av dessa åtgärder.   

Den analys som gjorts av en undersökning på hur människor upplever sitt boende har utförts, men denna 
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undersökning saknar många viktiga faktorer för att ett generellt svar ska kunna ges på frågan om hur 

människor upplever sitt boende. Dock kan sägas att människor som bor i lågenergihus inte verkar vara 

mer missnöjda än människor som bor i ett traditionellt hus.   

9.1 Förslag till fortsatt arbete 

 

Utredning av fuktskador i lågenergi och passivhus. 

 

Utredning av risker med inomhusklimat i lågenergi- och passivhus.  

 

Djupare analys om inomhusklimat i lågenergi- och passivhus, hur olika åldrar och kön upplever 

inomhusklimatet och hur de skulle vilka ha det.    
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Bilaga 2 

Beräkningsresultat av väggar  



     



     
Vägg 1   

Tabell 2:1, beräkning av väggens U-värde vid 150 mm isolering. 

150 mm isolering 
Byggmaterial: D (m) Lambda R-värde (d/lambda)

 
Gips 0,026 0,22 0,118 

Plastfolie -     

Betong 0,08 1,7 0,047 

Isolering 0,15 0,036 4,167 

Puts 0,003 1 0,003 

Rsi + Rse     0,170 
Total väggtjocklek: (mm) 259 R-värde: 4,505 

U-värde:

 

0,222 

 

Tabell 2:2 visar beräkning av Um för byggnaden vid en isolertjocklek i ytterväggen på 150 mm. 

Byggnadsdel: U-värde Area U*A 

Vägg 0,222 782,6 173,7 

Tak 0,250 497,0 124,3 

Golv 0,300 442,0 132,6 

Fönster 1,200 231,0 277,2 

Port 1,200 8,8 10,6 

Linjär köldbrygga     15,0 
U*A 733,4 
Um

 

0,374 

 

Tabell 2:3, beräkning av energianvändningen i byggnaden vid 150 mm isolering i ytterväggen.  

QTOT = 1082,1

 

W/oC 

Pgratis = 7072 W 

Tinne

 

= 21 OC 

Tg = 14,5 OC 

Tum 

 

5,9 OC 

BOA 1768 m2 

GT ur tabell: 82 270 oCh/år 

E = 89028,1

 

kWh/år 

  

50,4

 

kWh/m2 år 



     
Vägg 2  

Tabell 2:4, beräkning av väggens U-värde vid 200 mm isolering. 

200 mm isolering 

Byggmaterial: D (m) Lambda 
R-värde 

(d/lambda) 

Gips 0,026 0,22 0,118 

Plastfolie -     

Betong 0,08 1,7 0,047 

Isolering 0,2 0,036 5,556 

Puts 0,003 1 0,003 

Rsi + Rse     0,170 

Total väggtjocklek: (mm) 309 R-värde: 5,894 

U-värde: 0,170 

 

Tabell 2:5 visar beräkning av Um för byggnaden vid en isolertjocklek i ytterväggen på 200 mm. 

Byggnadsdel: U-värde Area U*A 

Vägg 0,170 782,6 132,8 

Tak 0,130 497,0 64,6 

Golv 0,300 442,0 132,6 

Fönster 1,200 231,0 277,2 

Port 1,200 8,8 10,6 

Linjär köldbrygga     15,0 

U*A 632,8 

Um

 

0,323 W/m2 oC

  

Tabell 2:6, beräkning av energianvändningen i byggnaden vid 200 mm isolering i ytterväggen. 

QTOT

 

= 981,6

 

W/oC 

Pgratis = 7072 W 

Tinne

 

= 21 OC 

Tg = 13,8 OC 

Tum 

 

5,9 OC 

BOA 1768 m2 

GT ur tabell: 77504 oCh/år 

E = 
76075,

4

 

kWh/år 

  

43,0

 

kWh/m2 år

  



     
Vägg 3  

Tabell 2:7, beräkning av väggens U-värde vid 220 mm isolering. 

220 mm isolering 

Byggmaterial: D (m) Lambda 
R-värde 

(d/lambda) 

Gips 0,026 0,22 0,118 

Plastfolie -     

Betong 0,08 1,7 0,047 

Isolering 0,22 0,036 6,111 

Puts 0,003 1 0,003 

Rsi + Rse     0,170 

Total väggtjocklek: (mm) 329 R-värde: 6,449 

U-värde: 0,155 

 

Tabell 2:8, visar Beräkning av Um  för byggnaden vid en isolertjocklek i ytterväggen på 220 mm. 

Byggnadsdel: U-värde

 

Area U*A 

Vägg 0,155 782,6 121,3 

Tak 0,130 497,0 64,6 

Golv 0,300 442,0 132,6 

Fönster 1,200 231,0 277,2 

Port 1,200 8,8 10,6 

Linjär köldbrygga     15,0 

U*A 621,3 

Um

 

0,317 W/m2 oC 

 

Tabell 2:9, beräkning av energianvändningen i byggnaden vid 220 mm isolering i ytterväggen. 

QTOT = 970,1

 

W/oC 

Pgratis = 7072 W 

Tinne

 

= 21 OC 

Tg = 13,7 OC 

Tum 

 

5,9 OC 

BOA 1768 m2 

GT ur tabell: 76 851 oCh/år 

E = 
74555,

4

 

kWh/år 

  

42,2

 

kWh/m2 år

  



     
Vägg 4  

Tabell 2:10, beräkning av väggens U-värde vid 250 mm isolering. 

250 mm isolering 

Byggmaterial: D (m) Lambda 
R-värde 
(d/lambda) 

Gips 0,026 0,22 0,118 

Plastfolie -     

Betong 0,08 1,7 0,047 

Isolering 0,25 0,036 6,944 

Puts 0,003 1 0,003 

Rsi + Rse     0,170 

Total väggtjocklek: (mm) 359 R-värde: 7,283 

U-värde: 0,137 

 

Tabell 2:11, beräkning av Um för byggnaden vid en isolertjocklek i ytterväggen på 250 mm. 

Byggnadsdel: U-värde Area U*A 

Vägg 0,137 782,6 107,5 

Tak 0,130 497,0 64,6 

Golv 0,300 442,0 132,6 

Fönster 1,200 231,0 277,2 

Port 1,200 8,8 10,6 

Linjär köldbrygga     15,0 

U*A

 

607,5 

Um

 

0,310 W/m2 oC 

 

Tabell 2:12, beräkning av energianvändningen i byggnaden vid 250 mm isolering i ytterväggen. 

QTOT = 956,2

 

W/oC 

Pgratis = 7072 W 

Tinne

 

= 21 OC 

Tg = 13,6 OC 

Tum = 5,9 OC 

BOA 1768 m2 

GT ur tabell: 76 198 oCh/år 

E = 
72863,

9

 

kWh/år 

  

41,2

 

kWh/m2 år

  



     
Vägg 5   

Tabell 2:13, beräkning av väggens U-värde vid 280 mm isolering. 

280 mm isolering 

Byggmaterial: D (m) Lambda 
R-värde 
(d/lambda) 

Gips 0,026 0,22 0,118 

Plastfolie -     

Betong 0,08 1,7 0,047 

Isolering 0,28 0,036 7,778 

Puts 0,003 1 0,003 

Rsi + Rse     0,170 

Total väggtjocklek: (mm) 389 R-värde: 8,116 

U-värde: 0,123 

 

Tabell 2:14, beräkning av Um  för byggnaden vid en isolertjocklek i ytterväggen på 280 mm. 

Byggnadsdel: U-värde Area U*A 

Vägg 0,123 782,6

 

96,4 

Tak 0,130 497,0

 

64,6 

Golv 0,300 442,0

 

132,6 

Fönster 1,200 231,0

 

277,2 

Port 1,200 8,8 10,6 

Linjär köldbrygga     15,0 

U*A

 

596,4 

Um

 

0,304 W/m2 oC 

 

Tabell 2:15, beräkning av energianvändningen i byggnaden vid 280 mm isolering i ytterväggen. 

QTOT = 945,2

 

W/oC 

Pgratis = 7072 W 

Tinne

 

= 21 OC 

Tg = 13,5 OC 

Tum 

 

5,9 OC 

BOA 1768 m2 

GT ur tabell: 75 545 oCh/år 

E = 71405,9

 

kWh/år 

  

40,4

 

kWh/m2 år

 



     
Vägg 6  

Tabell 2:16, beräkning av väggens U-värde vid 300 mm isolering. 

300 mm isolering 

Byggmaterial: D (m) Lambda 
R-värde 

(d/lambda) 

Gips 0,026 0,22 0,118 

Plastfolie -     

Betong 0,08 1,7 0,047 

Isolering 0,3 0,036 8,333 

Puts 0,003 1 0,003 

Rsi + Rse     0,170 

Total väggtjocklek: (mm) 409 R-värde: 8,672 

U-värde: 0,115 

 

Tabell 2:17, beräkning av Um för byggnaden vid en isolertjocklek i ytterväggen på 300 mm. 

Byggnadsdel: U-värde

 

Area U*A 

Vägg 0,115 782,6 90,2 

Tak 0,130 497,0 64,6 

Golv 0,300 442,0 132,6 

Fönster 1,200 231,0 277,2 

Port 1,200 8,8 10,6 

Linjär köldbrygga     15,0 

U*A

 

590,2 

Um

 

0,301 W/m2 oC 

 

Tabell 2:18, beräkning av energianvändningen i byggnaden vid 300 mm isolering i ytterväggen. 

QTOT = 939,0

 

W/oC 

Pgratis = 7072 W 

Tinne

 

= 21 OC 

Tg = 13,5 OC 

Tum 

 

5,9 OC 

BOA 1768 m2 

GT ur tabell: 75 545 oCh/år 

E = 70939,2

 

kWh/år 

  

40,1

 

kWh/m2 år

  



     
Vägg 7  

Tabell 2:19, beräkning av väggens U-värde vid 320 mm isolering. 

320 mm isolering 

Byggmaterial: D (m) Lambda 
R-värde 

(d/lambda) 

Gips 0,026 0,22 0,118 

Plastfolie -     

Betong 0,08 1,7 0,047 

Isolering 0,32 0,036 8,889 

Puts 0,003 1 0,003 

Rsi + Rse     0,170 

Total väggtjocklek: (mm) 429 R-värde: 9,227 

U-värde: 0,108 

 

Tabell 2:20, beräkning av Um  för byggnaden vid en isolertjocklek i ytterväggen på 320 mm. 

Byggnadsdel: U-värde

 

Area U*A 

Vägg 0,108 782,6 84,8 

Tak 0,130 497,0 64,6 

Golv 0,300 442,0 132,6 

Fönster 1,200 231,0 277,2 

Port 1,200 8,8 10,6 

Linjär köldbrygga     15,0 

U*A 584,8 

Um

 

0,298 W/m2 oC 

 

Tabell 2:21, beräkning av energianvändningen i byggnaden vid 320 mm isolering i ytterväggen. 

QTOT = 933,6

 

W/oC 

Pgratis = 7072 W 

Tinne

 

= 21 OC 

Tg = 13,4 OC 

Tum 

 

5,9 OC 

BOA 1768 m2 

GT ur tabell: 74 892 oCh/år 

E = 69919,1

 

kWh/år 

  

39,5

 

kWh/m2 år

  



     
Vägg 8  

Tabell 2:22, beräkning av väggens U-värde vid 350 mm isolering. 

350 mm isolering 

Byggmaterial: D (m) Lambda 
R-värde 

(d/lambda) 

Gips 0,026 0,22 0,118 

Plastfolie -     

Betong 0,08 1,7 0,047 

Isolering 0,35 0,036 9,722 

Puts 0,003 1 0,003 

Rsi + Rse     0,170 

Total väggtjocklek: (mm) 459 R-värde: 10,060 

U-värde: 0,099 

 

Tabell 2:23, beräkning av Um  för byggnaden vid en isolertjocklek i ytterväggen på 350 mm. 

Byggnadsdel: U-värde

 

Area U*A 

Vägg 0,099 782,6 77,8 

Tak 0,130 497,0 64,6 

Golv 0,300 442,0 132,6 

Fönster 1,200 231,0 277,2 

Port 1,200 8,8 10,6 

Linjär köldbrygga     15,0 

U*A 577,8 

Um

 

0,295 W/m2 oC 

 

Tabell 2:24, beräkning av energianvändningen i byggnaden vid 350 mm isolering i ytterväggen. 

QTOT = 926,6

 

W/oC 

Pgratis = 7072 W 

Tinne

 

= 21 OC 

Tg = 13,4 OC 

Tum 

 

5,9 OC 

BOA 1768 m2 

GT ur tabell: 74 892

 

oCh/år 

E = 69393

 

kWh/år 

  

39,2

 

kWh/m2 år

   



     



        
Bilaga 3 

Enkätundersökning 



     



       



        



       



      



      



          



         

Bilaga 4 

Nuvärdestabell 



      



     
Tabell 4:1Nuvärdet av 1 kr som utfaller i slutet av varje år under n år. 

 

(http://www.expowera.se/mentor/ekonomi/kalkylering_investering_nuvardearl_tabb.htm)  

http://www.expowera.se/mentor/ekonomi/kalkylering_investering_nuvardearl_tabb.htm


     



         

Bilaga 5 

Beräkning av LCC 



     



     
Tilläggsisolering av vind

 
Investeringen för tilläggsisolering av vinden är 245 kr/m2 

Återbetalningstid År 1 År 2 År 3 År 4 År 5

 
År 
6 

År 7 År 8

 
År 
9 

Konstanta 
inbetalningsöverskott 
(kr/m2 och år) 

30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Ackumulerat belopp 

(kr/m2) 

 

215 

 

185

  

155 

 

125

  

95

  

65

  

35 

 

5 +25

  

Investeringen är återbetald under år 9. År 9 är det ackumulerade överskottet 25 kr/m2. 
Under år 9 är investeringen återbetald, dvs. pay off tiden är ca 9. 

 

Under en livslängd på 20 år har vi en lönsamhet på ca 11 år dvs. lönsamheten blir då 355 kr/m2 under en 20-
årsperiod.   

Tilläggsisolering av fasad

 

Investeringen tilläggsisolering är 800 kr/m2

 

Återbetalningstid År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 
Konstanta 
inbetalningsöverskott

 

(kr/m2 och år) 

106  106  106  106  106  106  106  106  

Ackumulerat belopp

 

(kr/m2) 

 

694  

 

588 

  

482 

 

376  

 

-270 

 

-164  

 

58   +48  

 

Investeringen är återbetald under år 8 och under detta år har vi ett ackumulerat överskott på 48 kr/m2. 

  

Efter ca 8 år är investeringen återbetald, dvs. pay off tiden är 8 år. 
Under en livslängd på 20 år har vi en lönsamhet på ca 12 år dvs. lönsamheten blir då 1320 kr/m2 under en 20-
årsperiod.  

Byte av fönster

 

Investeringen för byte av fönster är 2800 kr/m2 

Återbetalningstid År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År 
10 

Konstanta 

inbetalningsöversko

tt 

(kr/m2 och år) 

290  290  290  290  290  290  290  290  290  290  

Ackumulerat 

belopp 

(kr/m2) 

2510  2220  1930  

 

1640  

 

1350  1060  

 

770  

 

480  

  

-190 

 

+100 

  

Investeringen är återbetald under år 10 och under detta år har vi ett ackumulerat överskott på 100 kr/m2. 

 

Efter 10 år är investeringen återbetald, dvs. pay off tiden är 10 år. 
Under en livslängd på 20 år har vi en lönsamhet på ca 10 år dvs. lönsamheten blir då 3000 kr/m2 fönster under en 
20-årsperiod. 



      


