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Abstract 
The environment is always an important and difficult question and we must continuously 

strive for a more sustainable environment. Today a great deal of Sweden´s total energy use is 

bound to our buildings and that is why we need to lower their energy demand. To lower 

energy usage, BBR continuously enforces newer and stricter demands, for instance new 

guidelines for houses that are marketed energy efficient. 

In this report there are comparisons with pros and cons of two different types of low energy 

buildings, the passive house with FTX-system and the house with a heat pump.   

The focus should not only be on lowering the energy use, the buildings indoor climate also 

plays an important part. A study was performed using residents in low energy houses with a 

focus on their experience of the indoor climate. The study was anonymous and sent out to 

residents in Misteröd in Uddevalla, Gäddeholm in Västerås as well as a couple of other low 

energy houses around Sweden. 

The results of this study show significant differences in the different types of low energy 

houses.   Residents in the current low energy houses experiences a cleaner air quality 

compared to their prior homes. The most significant con the residents feel is the inability to 

adjust the indoor temperature depending on the time of the year.  

 
Keywords: Passive houses, Energy efficient buildings, Heat pumps, Indoor climate, Energy 
consumption. 
  



 

 

Förord 
Examensarbetet har genomförts vid Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling på 

Mälardalens högskola i samarbete med PEAB under höstterminen 2010. Arbetet omfattar 15 

högskolepoäng och är det avlutande momentet i utbildningen till högskoleingenjör inom 

byggnadsteknik. Jag vill tacka min handledare Peter Karlsson och examinator Robert Öman 

för att hjälp under arbetets gång. Samtidigt vill jag även tacka Mattias Johansson för att han 

tagit sig tid och läst igenom arbetet. 

 

Västerås, november 2010 

 

 

Marcus Eriksson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Sammanfattning 
Miljön är alltid en viktig och svår fråga, vi måste hela tiden förbättra oss för att uppnå en mer 

hållbar miljö. En stor del av Sveriges totala energiförbrukning är idag knutet till våra 

byggnader och därför måste vi minska deras energibehov. För att byggnaderna ska minska sin 

förbrukning av energi sätter BBR med jämna mellanrum nya och tuffare krav. Det har bl.a. 

kommit riktlinjer för hus som vill marknadsföras som energisnåla. 

I denna rapport har för- och nackdelar jämförts mellan två olika typer av lågenergihus. 

Passivhus med FTX-system kontra lågenergihus som använder en värmepump som 

uppvärmningssystem.  

Det går inte heller att bara fokusera på en lägre energiförbrukning, inomhusklimatet i 

byggnaderna är också väldigt viktigt. Därav genomfördes en enkätundersökning med fokus på 

hur boende i lågenergihus upplever sitt inomhusklimat. Denna undersökning har varit anonym 

och skickats ut till boende i områdena Misteröd i Uddevalla, Gäddeholm i Västerås samt ett 

antal andra lågenergihus runt om i Sverige. 

I resultatet går det att utläsa vissa skillnader i de olika typerna av lågenergihus. De boende 

upplever en fräschare luftkvalitet i sitt nuvarande lågenergihus i jämförelse med deras tidigare 

erfarenheter. Den största nackdelen som brukarna betonade var den begränsade möjligheten 

att anpassa inomhustemperaturen beroende på årstid.  
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1 Bakgrund 
I dagens Sverige anser den övervägande delen av oss att ett behagligt inneklimat är ett 

grundkrav i hemmet och på arbetsplatsen. Detta leder till att våra bostäder och lokaler måste 

värmas upp under stora delar av året samt ha en god luftkvalitet. Ett välkänt problem i dagens 

samhälle är att det förbrukas väldigt mycket energi. Bostads- och servicesektorn står idag för 

nästan 40 % av Sveriges totala energianvändning (www.energieffektivabyggnader.se). Då det 

finns stor potential att minska energianvändningen inom bostadssektorn måste nya bättre 

lösningar komma på hur hus ska byggas, med en minskad energiförbrukning under sin livstid. 

Upp till 50 % av bostädernas energianvändning kan sparas, utan förändrat inomhusklimat 

(Boverket, 2008). De rekommenderade energinivåerna som Boverket sätter innebär hela tiden 

nya hårdare krav på byggnaders energiförbrukning. Detta sätter i sin tur press på 

byggföretagen som måste komma på nya konstruktionslösningar där husen klarar sig med en 

mindre mängd energi. Nuvarande krav från Boverket är utformat som maximal 

energianvändning per m2 golvarea med en viss definition, där tas det hänsyn till i princip all 

köpt energi exklusive hushållsel. Denna definition kan diskuteras, vilket också är en liten del 

av detta arbete. 

Sveriges mål är att driva en framsynt och kostnadseffektiv klimatpolitik som syftar till att 

minska utsläppen både nationellt och internationellt. Satsningar ska göras på förnybar energi 

som stärker försörjningstryggheten och konkurrenskraften samt bidrar till en hållbar 

utveckling. Den svenska energipolitiken ska byggas upp på tre grundpelare: (Proposition 

2008/09)  

 
 

• Ekologisk hållbarhet 

• Konkurrenskraft 

• Försörjningstrygghet 

 
Därför beslöt regeringen den 5 februari 2009 en överenskommelse om en långsiktig och 

hållbar energi- och klimatpolitik. Det är nödvändigt att de uppsatta målen uppnås för att det 

ska kunna vara möjligt att bibehålla en välmående miljö långt in i framtiden. De mål som 

regeringen satt upp ska vara uppnådda år 2020, siffrorna är jämförda med 2008 års nivåer: 

(Proposition 2008/09)  
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• 50 % förnybar energi 

• 20 % effektivare energianvändning 

• 40 % minskning av utsläppen av växthusgaser 

 
 
Sveriges totala användning av energi till uppvärmning och varmvatten i småhus, 

flerbostadshus och lokaler år 2008 var 75,3 TWh jämfört med 78,2 år 2007 (Hellberg, 2009). 

Siffrorna visar att vi är på rätt väg men fortfarande finns det väldigt mycket att göra. Som del i 

att kunna få bukt på detta problem som byggbranschen har med stort energibehov, har nya 

lågenergihus börjat byggas runt om i Sverige och Europa. På både kort och medellång sikt har 

dock energieffektivisering i befintliga byggnader störst betydelse, eftersom nybyggnaden per 

år är ganska liten i förhållande till det befintliga byggnadsbeståndet.  

 

Som ytterligare led mot ett energismartare samhälle vill Boverket att alla fastighetsägare gör 

en energideklaration. Dem vill göra brukaren uppmärksam på hur mycket energi byggnaden 

förbrukar. Den ska även ge upplysningar till brukaren om olika förbättringar som kan göra 

den mer energieffektiv. Deklarationen görs i samarbete mellan en energiexpert och den 

berörda byggnadens ägare. Andra förslag som också finns är att varje fastighet ska vara 

energiklassat ungefär som ett kylskåp, där det ska vara tydligt för köparen vilken energiklass 

som huset håller. De föreslår en modell vilken går ut på att byggnaderna ska klassas med ett 

bokstavssystem där A är bäst och G är sämst. (Boverket, 2009) 

1.1 Inledning 
Denna studie kommer ta upp ett par olika tekniker som används vid byggnation av 

lågenergihus, rapporten förklarar ämnet och jämförelser för att se skillnader och likheter 

mellan de olika byggsätten som finns. För att kunna göra en undersökning om hur 

inneklimatet upplevs i lågenergihus har två olika typer av passivhus granskas. I ena fallet 

handlar det om en nyligen färdigställd etapp om 7 stycken fristående lågenergihus i den nya 

stadsdelen Gäddeholm sydost om Västerås. Det andra fallet behandlar ett området Misteröd i 

Uddevalla där 27 radhuslägenheter som Uddevallahem AB låtit bygga och förvalta. Dessa är 

hyresrätter och var färdiga för inflyttning januari 2008. Till enkätundersökningen deltar även 

några privata lågenergihusbyggen för att få in fler åsikter. 

Enkätundersökningar har gjorts med de boende och inriktar sig mot hur de upplever 

inneklimatet i sina lågenergihus. För att undersöka om de märker någon skillnad i jämförelse 
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med traditionella hus, eventuella för- och nackdelar i den termiska komforten. Alltså om de 

boende upplever att det har blivit någon förändring i t.ex. luftkvalitet, temperatur eller drag 

inomhus, något som är viktiga aspekter när det gäller om människor kommer att trivas i 

bostaden eller inte. Enkätundersökningen berör hur de boende upplever inomhusklimatet både 

på sommar- och vinterhalvåret, för att belysa eventuella skillnader.  

Byggnader ska vara utformade så att energianvändningen begränsas genom låga 

värmeförluster, lågt kylbehov, effektiv värme- och kylanvändning och effektiv elanvändning. 

(BFS 2006:12). 

1.2 Syfte 
Ändamålet med detta arbete är att granska och försöka ge klarhet i om de som vistas i dessa 

byggnader upplever att inomhusklimatet skiljer sig mellan lågenergihus kontra de som byggs 

efter dagens BBR -krav.  

1.2.1 Frågeställningar från ovanstående syfte: 

• Vilka olika tekniker finns det för att uppnå ett mer energisnålt byggalternativ, vad är 

skillnaden mellan passivhus och lågenergihus med värmepump? Beskrivningar av de 

valda projekten. 

 

• Undersöka genom enkätundersökning hur de boende i de valda lågenergiprojekten 

upplever inomhusklimatet? Finns det några positiva eller negativa faktorer som kan 

kopplas till att det just är lågenergihus?  

1.3 Mål 
Målet med rapporten är att få förståelse i hur det boende i lågenergihus upplever inomhus-

klimatet samt utreda om det är någon skillnad i energiförbrukning och miljöpåverkan. 
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1.4 Avgränsning: 
Denna rapport avgränsas mot att genom en litteraturstudie och enkätundersökning granska hur 

de boende i lågenergihus upplever inomhusklimatet i deras bostäder. Det undersöks även hur 

energisnåla och miljövänliga dessa hus egentligen är. De inblandade projekten är i bruk, det 

ena är ett område med enfamiljshus utanför Västerås, det andra är en grupp radhuslägenheter 

beläget Uddevalla samt några privata husbyggen. Den största delen av de framtagna 

beräkningarna i rapporten används från redan färdigställda rapporter.    

1.5 Metod: 
De olika metoderna som används under arbetets gång är enkätundersökningar . Hjälp har 

tagits av erfarna personer i branschen med större insikt i ämnet för att ta del av deras 

kunnande samt en litteraturstudie information om ämnet sökts. Jämfört olika resultat från 

studier som behandlar liknande område.  
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2 Lågenergihus 
Det finns två centrala skäl till att uppföra fler energisnåla hus. Det första är att lyckas behålla 

en välmående miljö långt in i framtiden, då det finns en stor potential i att minska våra 

byggnaders energiförbrukning. Detta är ett viktigt steg i utvecklingen mot att vårt samhälle 

ska bli mindre beroende av energi, speciellt den som genereras från fossila bränslen. 

Byggbranschen har jobbat mycket med att hitta nya lösningar som leder till att byggnader 

brukar en mindre mängd energi under sin långa livstid. Det innebär täta välisolerade 

byggnader som inte förbrukar lika mycket energi under sin uppvärmning som traditionella 

hus. Detta löses genom olika förbättringsåtgärder som beskrivs längre ner i texten. 

Den andra anledning är att energipriset förmodligen kommer stiga i framtiden men ingen vet 

med exakt hur mycket. Därför finns det troligen mycket pengar att spara vid effektivare 

uppvärmning av alla våra byggnader. Begreppen bostäder och lokaler brukar skiljas, där alla 

typer av byggnader som inte är bostäder kallas för ”lokaler”. I båda fallen är det dock 

byggnader.  Energin som används i fastigheterna distribueras på olika sätt t.ex. genom en 

värmepump som är lite speciell, då dem utnyttjar en kombination av elanvändning, ”gratis” 

spillvärme och naturvärme beroende på vilken typ av värmepump som används. Andra 

alternativ är från- och tilluftsystem med värmeväxlare (FTX-system) där tilluften värms med 

hjälp av frånluften. Eller fjärrvärme vilket är en mer storskalig version där värme skapas i en 

central produktionsanläggning och distribueras genom rörsystem hem till kunderna. Vid 

generering av denna viktiga energi kommer vår miljö att påverkas på ett eller annat sätt 

beroende på vilken typ av köpt energi som används i byggnaden. Energi som används i våra 

byggnader genereras från många olika sorters material. En del är ändliga som fossila bränslen 

t.ex. råolja och stenkol, användningen av dessa material måste minskas. Istället måste 

utnyttjandet av förnybara energikällor som vind-, sol-, och vågenergi bli bättre och nya 

lösningar där de effektivare tas om hand och utvecklas. I figur 1 nedan kan vi se att en väldigt 

stor del av all energitillverkning i dagens Sverige fortfarande produceras från oljeprodukter.  
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Figur 1. Sveriges energitillförsel 2007. Källa SCB och energimyndigheten. 
 
Den miljöpåverkan som framställningen har skiljts mellan de olika uppvärmningsalternativen, 

därför är det mycket viktigt att undersöka på vilka sätt miljön påverkas. 

Denna rapport kommer behandla och förklara två olika system som används vid lågenergihus, 

FTX-system och värmepump.  

Nu finns det även en teknik som kallas plusenergihus som tar detta till en ny nivå där 

byggnaden genom solceller och effektiva lösningar på årsbasis faktiskt skulle kunna generera 

mer energi än vad den förbrukar. Utförligare förklaring och undersökning av denna typ av 

byggnader får dock göras i en annan studie. 

2.1 Krav på lågenergihus 
För att få en nybyggnation klassad som lågenergihus måste fastigheten uppfylla ett antal 

grundläggande krav, det görs för att säkerställa en viss kvalitet på de hus som byggs. För att 

kunna vara säker på att dessa krav verkligen uppfylls har forum för effektiva byggnader 

(FEBY) tagit fram en kravspecifikation. Kraven i specifikationen ligger till grund och när 

byggnaden har lyckats uppfylla dessa krav kan den klassas och marknadsföras som 

lågenergihus, passivhus samt minienergihus. Kraven syftar till att ha låga värmeförluster och 

minimera behovet av tillförd effekt och energi för uppvärmning i byggnader. Allt för att 

kunna bedöma de nybyggda husen ur ett hållbart ekologiskt perspektiv med hänsyn till 

miljöpåverkan och resurshushållning, ytterligare en anledning är att erforderlig termisk 

komfort i byggnaden kan erhållas på ett rationellt sätt.  (FEBY, 2009a) 

Det är alltså en definition på en byggnad som byggs enligt hårdare krav än vad som krävs för 

vanliga nybyggnationer enligt BBR 16 (BFS 2008:20). Just nu diskuterar EU om att redan till 

2016 ändra föreskrifterna för en nybyggnation att följa kraven som ställs på ett lågenergihus. 

Det är en viktig del i miljöarbetet och i strävan på ett mer miljövänligt samhälle. 
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2.1.1  Klimatzoner 

Som vi vet är Sverige ett väldigt avlångt land där klimatet skiljer sig avsevärt från de norra 

och södra delarna, därför skulle det inte vara rättvist om samma krav ställs oavsett vart 

byggnaden ligger. Därför har Boverkets byggregler (BBR) delat upp landet i tre olika 

klimatzoner där det ställs skilda krav på fastigheten (Boverket, 2009): 

Klimatzon I 

Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands län. 

Klimatzon II 

Västernorrlands, Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län. 

Klimatzon III 

Västra Götalands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, Östergötlands, 

Södermanlands, Örebro, Västmanlands, Stockholms, Uppsala, Skåne, Hallands, 

Blekinge och Gotlands län. 

 

Klimatzon III har hårdare krav än klimatzon I. Det är för att årsmedeltemperaturen är högre i 

Skåne än Norrbotten. Det kan tilläggas att denna indelning i tre klimatzoner fortfarande 

innebär att samma krav ställs på byggnader för olika orter inom stora klimatzoner där 

utomhustemperaturen är väsentligt olika.  

2.1.2 BBR-krav 

Kraven i BBR som riktar sig mot bostäder som använder elvärme, där har kraven skärpts 

ganska ordentligt med t.ex. en halvering av byggnadens specifika energianvändning i 

klimatzon 3 från tidigare 110 kilowattimmar per kvadratmeter och år. Nedan redovisas BBR:s 

max krav, där det är viktigt att tänka på att kraven gäller exklusive hushållsel (Boverket, 

2009):  

95 [kWh per m² ����� och år] i klimatzon I 

75 [kWh per m² ����� och år] i klimatzon II 

55 [kWh per m² ����� och år] i klimatzon III 

Det finns två olika typer av lågenergiklasser, passivhus och minienergihus. De krav som ställs 

på dessa byggnadstyper redovisas nedan och är hämtade från energimyndighetens 

kravspecifikation för lågenergihus. 
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2.1.3 Krav på passivhus 

Nedan följer de krav som ställs på eluppvärmda byggnader som vill klassas som passivhus. 

Dessa krav gäller utöver de som BBR ställer angående största energibehov. Det är viktigt att 

tänka på att kraven även gäller exklusive hushållsel: (FEBY 2009a) 

34 [kWh per m² ��������	���1 och år] i klimatzon I 

32 [kWh per m² ��������	��� och år] i klimatzon II 

30 [kWh per m² ��������	��� och år] i klimatzon III 

Utöver detta tillkommer krav på luttäthet och innemiljö  

2.1.4 Krav på minienergihus 

De krav som istället ställs på byggnader som vill klassas som minienergihus och är 

eluppvärmda måste ha ett största energibehov på (FEBY, 2009b): 

44 [kWh per m² ��������	��� och år] i klimatzon I 

42 [kWh per m² ��������	��� och år] i klimatzon II 

40 [kWh per m² ��������	��� och år] i klimatzon III 

Utöver detta tillkommer krav på luttäthet och innemiljö. 

 

Det att utläsa att hårdare krav ställs på ett passivhus jämfört med ett minienergihus men 

samtidigt är väldigt stränga krav för att få klassas som lågenergihus. 

 

Detta är den uppdelning som enligt BBR är den bästa, efter att ha studerat Öman m.fl. (2009) 

där det tas upp vilka olika positiva och negativa konsekvenser det får genom att räkna på en 

förbrukning per år i kWh/m² golvarea. 

2.2 För- och nackdelar - krav på andel köpt energi 
Boverket anser att detta är det bästa sättet att formulera kraven på hur mycket energi som ett 

hushåll får förbruka per år i kWh/m² golvarea. Men det finns såklart både för- respektive 

nackdelar med att ställa energikravet på nya byggnader med att räkna på en förbrukning på 

detta vis. Från Öman m.fl. (2009) beskrivs det i detta avsnitt ett alternativt förslag som 

likställer all el, där problemet med en gränsdragning mellan hus ”med eller utan” elvärme 

                                                           
1 Atemp - Arean för temperaturreglerade utrymmen, avsedda att värmas till mer än 10 ºC, 
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undviks. Alltså blir den största positiva delen med denna metodik, att det inte finns några 

svårigheter med att sätta en gräns på vad som räknas till elvärme eller hushållsel.  

Undersökningar visar att utformningen på byggnaden har en väldigt viktig betydelse i strävan 

mot en lägre energiförbrukning per kvadratmeter. Förutsättningarna skiftar mellan stora och 

små byggnader då ju större huset är, desto mindre blir den omslutande arean i förhållande till 

golvytan. Kraven blir alltså hårdare mot byggnader med en liten golvarea gentemot byggnader 

med en betydligt större golvyta. Det kan ställas orimligt höga krav på t.ex. värmeisolering för 

de minsta byggnaderna, och istället för låga krav på de stora. Att bygga större hus som totalt 

egentligen använder en större mängd energi men på grund av att reglerna är utformade på 

detta sätt gynnas de. Eftersom de spär ut förbrukningen per kvadratmeter och kan därför 

lättare komma under de ställda kraven. (Öman m.fl.; 2009) 

Ett annat bekymmer med att mäta förbrukningen per kvadratmeter är att det kan drabba 

familjer som väljer att spara på resurserna och bo ytsnålt, d.v.s. med fler personer per 

kvadratmeter. Problem kan uppstå i hushåll där många personer lever på en liten yta, då en 

viss del av all köpt energi är styrt till de individer som bor i huset t.ex. tappvarmvatten och 

hushållsel (Se tabell 1). Ett alternativ för att kunna göra allt mer rättvist är att istället uttrycka 

kravet i kWh/person, men då vänds problematiken istället och de som bor ytsnålt får det för 

lätt medan det blir väldigt svårt för dem med en stor golvarea per person. (Öman m.fl.; 2009)  
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Alternativ 1. Antagen köpt energi är 1000 kWh per person och år som personlig förbrukning för tapp-
varmvatten och hushållsel. 

Golvarea per 
person, m2  

Personlig förbrukning av 
köpt energi, kWh/m2 

Återstår av köpt energi,  
upp till kravet 75 kWh/m2 

Återstår av köpt energi,  
upp till kravet 50 kWh/m2 

120 8 67 42 

60 17 58 33 

30 33 42 17 

15 67 8 –17! 

Alternativ 2. Antagen köpt energi är 2000 kWh per person och år som personlig förbrukning för tapp-
varmvatten och hushållsel. 

Golvarea per 
person, m2  

Personlig förbrukning av 
köpt energi, kWh/m2 

Återstår av köpt energi,  
upp till kravet 75 kWh/m2 

Återstår av köpt energi,  
upp till kravet 50 kWh/m2 

120 17 58 33 

60 33 42 17 

30 67 8 –17! 

15 133 –58! –83! 

Tabell 1. Exempel som visar att ett ytsnålt boende missgynnas kraftigt i förhållande till kraven på 

maximal förbrukning av köpt energi om kraven ställs per kvadratmeter golvarea. Själva värdena bör 

tolkas försiktigt, men resultatet är mycket tydligt. (Öman m.fl.; 2009)  

Ur tabell 1 kan vi se att de som väljer ett väldigt trångt boende kan missgynnas kraftigt då 

enbart den egna personliga förbrukningen överskrider de satta kraven för köpt energi. Då 

finns det inte ens en enda kilowattimme att värma själva huset med. Trots att det är mer 

miljövänligt att bo fler personer per kvadratmeter. 

En central fråga som måste lösas i lågenergihus är hur värmeförlusterna ska minimeras. Här 

följer en genomgång på hur detta problem lösts i dessa byggnader. 

2.3 Minimera värmeförluster 
För att på ett effektivt sätt minimera de värmeförluster som leder till ett ökat energibehov 

krävs att byggnadens väggar och tak isoleras kraftigt. Energimyndigheten rekommenderar 

minst 300 mm isolering när det gäller nybyggnation vid vanlig standard. Väggarna i ett 

lågenergihus blir istället upp till 400 - 500 mm, beroende på övriga konstruktionsdelar (Se 

figur 1) och med hänsyn till vilken klimatzon byggnaden ligger belägen i, ju högre upp i 

landet desto grövre väggar (www.energirådgivningen.se).   
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Figur 2. Visar hur ett lågenergihus fungerar. Källa www.passivhuscentrum.se (2010-09-22) 
 

Det går inte enbart att lägga allt fokus på att isolera kraftigt. För om inte huset är tätt 

försvinner onödig värme ut genom otätheter, vilket är rent slöseri av resurser. 

En stor inverkan på hur byggnadernas inomhuskomfort upplevs beror i stor utsträckning på 

hur bra dess luft-, diffusions- och vindtätning är. En ökad luftströmning in och ut genom 

klimatskalet kan orsaka ett obehag för brukarna, exempelvis kan kalldrag uppstå, ökad risk för 

fuktproblem samt en förhöjd energianvändning. Ytterligare en nackdel med luftläckage är att 

när luften transporteras genom väggen kommer väggens innerytor kylas ner, vilket kan leda 

till att kallras uppstår. Som följd brukar ofta de boende då öka temperaturen vilket i sin tur 

leder till ökad energiåtgång. Även föroreningar som till exempel pollen kan vid ett otätt 

klimatskal ta sig in till inomhusluften, detta skulle kunnat undvikas om uteluften istället hade 

filtrerats genom ventilationen. (Adalberth, februari 1998) 

Därför fokuseras det mycket på att reducera den mängd värme som försvinner ut genom 

läckage i klimatskalet. Otätheter är ett stort bekymmer och för att kunna undvika problemet 

med värmeförlusten är att bygga husen med ett extremt lufttätt och fuktsäkert klimatskal. 

Detta kan lösas genom t.ex. ett obrutet isolerskikt samt ett noggrannare tätningsarbete. För att 

allt ska gå korrekt till krävs det att de projektörer och byggare som deltar i arbetet har god 

kunskap om hur arbetet ska genomföras. Vid ett otätt klimatskal kommer varm inomhusluft 

strömma mot kallare delar (fuktkonvektion) vilket leder till en högre risk för att kondens 

bildas, som följd kan då fuktskador uppkomma. Detta förutsätter att det finns ett invändigt 
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luftövertryck och risken för skador på grund av denna fuktkonvektion ökar med fukttillskottet, 

alltså skillnaden mellan inneluftens och uteluftens absoluta luftfuktighet. 

2.3.1 Inomhusklimat 

Kvaliteten på inomhusmiljön är en av det högst prioriterade frågorna inom byggsektorn 

eftersom vi tillbringar runt 2/3 av vår tid i våra bostäder. Det skulle därför vara intressant att 

undersöka hur de boende upplever att inomhusklimatet är i lågenergihus. Är det någon 

skillnad mot deras tidigare upplevelser? Förr i tiden upplevde de boende att kvalitén 

försämrades när förändringar mot ett mer lufttätt klimatskal gjordes men fortsatte med en 

självdragsventilation, det ledde till en dålig inomhusluft (Adalberth, december 1998).  

 

Av denna anledning görs det en enkätundersökning i denna studie på ett antal olika typer av 

lågenergihus s.k. passivhus runtom i Sverige för att se hur de upplever inomhusklimatet. De 

valda projekten har ett till- och frånluftsventilationssystem som rimligtvis borde göra att de 

boende upplever ett bättre inomklimat än vad som var fallet med självdraget. De är radhus 

och småhus som färdigställts från år 2007 och framåt, vilket betyder att det är den senaste 

tekniken inom lågenergibyggande som har används. Nedan beskrivs två olika tekniker inom 

byggnation av lågenergihus, det är passivhus samt hus med någon form av värmepump. 

 

Resultatet av enkätundersökningen kommer att sammanfattas i diagram och analyseras senare 

i kapitel 4.  

2.4 Passivhus 
En ny typ av lågenergihus som byggs heter passivhus, konceptet med passivhus är en ganska 

ny företeelse i Sverige, än så länge har det endast byggts ett fåtal flerfamiljshus och villor. Det 

första passivhuset byggdes i Lindås söder om Göteborg och innefattar 20 stycken radhus, de 

färdigställdes 2001 som totalentreprenad av PEAB (Se figur 3) (www.passivhuscentrum.se).  
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Figur 3. Lindåshusen i Göteborg, Sveriges första passivhus projekt. Källa: www.passivhuscentrum.se 
(2010-09-16) 
 

Ute i Europa har flera läder kommit längre i användningen av passivhus, speciellt i Tyskland 

där själva konceptet har sitt ursprung, byggdes det första huset redan 1991 i Darmstadt (Wall 

M, Janson U). I Mars 2010 var 1331 st. lägenheter och 26 st. villor färdigbyggda i Sverige och 

den övervägande majoriteten av dessa är byggda i de södra delarna av landet 

(www.passivhuscentrum.se). Nedan visas ett stapeldiagram över den kraftiga utveckling av 

antalet passivhus i Sverige som skett på 2000-talet (Se diagram 1)    

 
Diagram 1. Utveckling av antalet passivhus i Sverige från 2001 till 2011. Källa: 
www.energieffektivabyggnader.se (2010-09-16) 
 

Principen med passivhus är att i största möjliga mån ta tillvara på den värme som kommer 

från t.ex. människans kroppsvärme, elektroniska apparater, solstrålning samt belysning s.k. 

passiv värme. När den tillförda värmen tas tillvara på detta sätt ska hela uppvärmningsbehovet 

tillgodoses och inget ytterligare värmesystem, som t.ex. radiatorer ska behövas i huset, vilket 

leder till kraftigt reducerat energibehov. Det ställs inga direkta krav på att den tillförda 

energin ska komma från förnybara källor. En viktig energikälla i passivhus är utnyttjande av 
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den värme som tillförs av solens strålning mot husfasaden. Men det finns både för- och 

nackdelar med stora glasytor, under vår, sommar och höst kan de ge kraftigt förhöjda 

innetemperaturer (www.4myhome.se). Detta kan i sin tur leda till en komfortförsämring för 

de boende och resultatet kan bli att energianvändning ökar då de eventuellt måste kyla 

bostaden för att kunna behålla ett bra inomhusklimat.  

Byggnaderna som byggs extremt lufttäta har ingen möjlighet att använda en vanlig 

självdragsventilation då resultatet blir alldeles för dåligt, vilket senare kan leda till att fukt och 

mögelskador bildas. Den vanligaste åtgärden i passivhus för att undvika de här problemen är 

att installera en från- och tilluftventilation med värmeväxlare, ett så kallat FTX-system i 

husen. Andra viktiga saker att tänka på är att försöka minska de köldbryggor som är vanligt 

förekommande i skarvarna där olika konstruktionsdelar möts t.ex. i anslutning mellan tak och 

vägg.  

Vid byggnation av ett lågenergihus som endast har ett förenklat uppvärmningssystem baserat 

på att tilluften på vintern värms till en övertemperatur, ett så kallat luftvärmesystem, måste ett 

väl fungerande ventilationssystem prioriteras. Därför är just typen FTX ett väldigt bra 

ventilationssystem att använda, där det tillförs luft och fungerar bra oberoende av väderlek 

(Se figur 4).  Det finns till- och frånluftkanaler med en värmeväxlare, tilluften värms upp av 

frånluften genom värmeväxlaren och släpps sedan in tempererad i sov- och vardagsrum. 

Luften transporteras vidare ut till kök, badrum och eventuell tvättstuga där den ventileras ut i 

uteluften. För att undvika slöseri med energi och skicka ut den uppvärmda frånluften rakt ut 

till skatorna och sedan hela tiden behöva tillsätta ny energi till att värma den kalla tilluften. 

Därför installeras en värmeväxlare som istället återvinner värmen som finns i frånluften och 

värmer upp tilluften, denna åtgärd görs för att minska energianvändningen. Så mycket som 85 

% av uppvärmningen av tilluften kan värmas upp av frånluften genom värmeväxlaren, det ger 

en bra driftekonomi samt en minskad miljöpåverkan. 
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Figur 4. Exempel på hur ett FTX-system fungerar. Tilluften tas in i sov- och vardagsrum värms upp av 
frånluften genom en värmeväxlare. Därefter fördelas den i huset och förs ut från kök och badrum. 
Källa: www.energimyndigheten.se (2010-10-16) 
 

Ytterligare fördelar är energieffektiviteten då det med enkelhet går att återvinna den värme 

som finns i frånluften istället för att bara släppa ut den i utomhusluften. Detta leder till att 

energikostnaderna minskar kraftigt och det lönar sig både ekonomisk och miljön blir bättre.  

De problem som kan uppstå vid användning av denna lösning är de ljudproblem som kan 

störa de boende, samt viss känslighet mot smuts vilket betyder att det krävs en del underhåll 

av systemet (www.värmepumpsfakta.se).  

Fastigheter som använder ett ventilationssystem som är av typen FTX är det väldigt viktigt att 

klimatskalet är helt tätt mot ofrivilligt luftläckage då energiförlusterna ökar nästintill linjärt 

med dess otätheter. När den uppvärmda inomhusluften läcker ut genom klimatskalet 

(exfiltration) istället för att passera genom värmeväxlaren kommer inte energiinnehållet som 

finns i inomhusluften kunna tas om hand.  

2.4.1 För- och nackdelar - passivhus 

Christer Harryson är professor i bygg- och energiteknik vid Örebro universitet och han menar 

(Arkitekten nr.11, 2009) att det finns flera problem med passivhus: 

• Ökade inomhustemperaturer vår, sommar och höst ger högre effekt och energibehov. 

• Komplicerade lösningar för värme och ventilation 

• Passivhusen har ett mer avancerat utförande vilket leder till att projektörer, byggare 

och brukare måste ha en särskild utbildning.  

• Om kanalsystemen blir förorenade kan den kanaliserade tilluften medföra 

hälsoproblem för de boende 
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I en intervju (Arkitekten, februari 2005) menar han att det är fel att säga att passivhus drivs 

utan ett värmesystem då de har ett el-batteri som värmer tilluften då det är väldigt kallt. 

Vidare säger han att det finns ett klart samband som innebär att ju mer inomhusluft som 

värms med hjälp av ett el-batteri, desto sämre upplevelse av välmående. I samma artikel 

intervjuades Lennart Henriz som är verksamhetsutvecklare på JM, han menar att temperaturen 

kan vara ett problem. Passivhusen håller en temperatur på cirka 20 grader med 

temperatursvängningar upp till 3 grader medan JM:s kunder vill ha mellan 21-23 grader 

inomhus. 

 
Hans Eek som är förespråkare för passivhus har i Passivhuscentrum, nr 7, (2009) svarat på 

Harrysons artikel. 

 

• Minskat energibehov då det är tätare om mer välisolerat plus att det inte behövs något 

värmesystem. 

• Befintliga byggtekniker används. 

• Höga energikrav ger ett noggrannare byggande vilket leder till en byggnad med hög 

kvalitet. 

• Ett bättre inneklimat 

Harryson menar att genom en livscykelanalys blir energivinsten på 50 år endast 2 % med en 

ökning av isoleringen i väggen från 290-490 mm. Därför uppväger inte vinsterna de 

byggskador, innemiljö problem eller ökade miljöpåverkan som tillverkningen står för. 

(Arkitekten nr.11, 2009) 

 

Istället anser Eek att återbetalningen i andelen besparad energi för lågenergi- eller passivhus 

som använder 35 cm isolering jämfört med 20 cm är mindre än tre och ett halvt år. 

(Passivhuscentrum, i nr 7, 2009) 

 

Viktigt att notera är att inomhusklimatet påverkas och får både för- och nackdelar med 

passivhus. Senare i studien redovisas hur de boende i lågenergihus upplever inomhusklimatet 

i sina bostäder.  

2.5 Minienergihus 
På samma sätt som passivhus har minienergihus krav på sig att klara en maximal 

energiförbrukning. Dessa krav syftar till att minienergihuset ska minimera sitt behov av 
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tillförd effekt och energi till sin uppvärmning. Till skillnad mot passiva hus kan 

minienergihus tillföra värme genom ett konventionellt värmesystem, därför används både luft- 

och vattenburet värmesystem vilket inte är tillåtet för passivhus. Kraven på minienergihus är 

inte lika stränga som de som ställs på passivhus, se nedan. Det ställs inga direkta krav på att 

den tillförda energin ska komma från förnybara källor. Eftersom det är tillåtet med vattenburet 

värmesystem kan byggnaderna använda värmepumpar som alternativ till FTX-systemet. 

2.5.1 Värmepumpen 

I det svenska energisystemet spelar värmepumpar hela tiden en viktigare roll för 

uppvärmningen av våra hus. Av Sveriges totala energiförbrukning för uppvärmning och 

varmvatten på 100 TWh står värmepumparna idag för cirka 15 TWh. Den har funnits och 

utvecklats under årtionden i Sverige, den svenska marknaden har en stark position och står för 

så mycket som en fjärdedel av alla värmepumpar som säljs i världen och används till 

uppvärmning. (Värme och kyla, energimyndigheten, ET2006:1) 

Det var i slutet av 1970-talet som utvecklingen av värmepumpar satte fart på allvar, det var en 

direkt följd av oljekrisen. Målet med värmepumparna var att mer inhemsk energi skulle börja 

användas för att komma ifrån oljeberoendet. Denna målmedvetna satsning har nu givit resultat 

då Sverige har världens med miljövänliga komfortkyla i kontor och lokaler genom att använda 

fjärrkyla.  

Under hela sommarhalvåret värmer solen upp berget, jorden och vattnet, där lagras sedan 

massor med energi som sedan kan utnyttjas som värmeresurs till byggnader. På sommaren när 

byggnaden inte behöver värmas utan istället kylas kan värmepumpen även hjälpa till att kyla 

inomhusluften. Genom att använda en värmepump kan både värme och varmvatten 

produceras fram d.v.s. om byggnaden har ett vattenburet värmesystem.  

 
Figur 5. Visar principen för en värmepump. En del el blir t ex tre delar värme och två delar kyla. En 

värmepump fungerar alltså så att 1 kWh köpt el blir t ex 3 kWh värme och 2 kWh kyla. Källa: 

www.energimyndigheten.se (2010-10-18) 
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Värmepumpar är väldigt uthålliga värmesystem som kommer passa in mycket väl i framtidens 

energisystem. En bra egenskap är att de fungerar bra i områden där bebyggelsen inte är 

tillräckligt tät för att motivera en utbyggnad till fjärrvärmenät. Ett problem med 

värmepumparna är att de inte klarar hela byggnadens värmebehov under de kallaste 

vinterdagarna, men ett undantag från denna regel kan vara en energisnål byggnad med en 

bergvärmepump. För att det inte ska bli otillåtet kallt i huset kompletteras den oftast med 

direktverkande el, men framtidens värmepumpar kommer slippa det och istället klara hela 

värmebehovet själv. Det finns tankar om att värmepumpen i framtiden helt ska drivas av 

biobränsle från exempelvis pellets eller biogas, men ett hinder för detta är att effekten då blir 

lägre. 

Nedan kommer korta beskrivningar av de olika typer av värmepumpar som finns. 

2.5.1.1 Frånluftvärmepump 

För att kunna installera en frånluftvärmepump är det ett måste att byggnaden har ett 

mekaniskt ventilationssystem, det är som värmepumpen har sin värmekälla. Den kopplas på 

byggnadens vattenburna värmesystem eller tappvarmvattensystem(Se figur 6), eftersom 

frånluften ligger ganska stabilt på 20 grader året om är det en väldigt stabil värmekälla. I 

normala småhus kan värmepumpen förse hela husets behov av tappvarmvatten samt delar av 

uppvärmningsbehovet. Just därför blir det svårt att kombinera värmepumpen tillsammans med 

ett solvärmesystem då de i princip fungerar samtidigt. Annars är det en fördel att kravet på en 

lufttät byggnad inte är väldigt höga.(www.EFFSYS2.se)  

Eftersom värmekällan till denna typ av värmepump är byggnadens avluft därav blir 

energimängden begränsad till det inställda ventilationsflödet (www.energiradgivningen.se).  

 
Figur 6. En frånluftvärmepump och hur den använder värmen som finns i frånluften för att värma upp 
husets radiatorsystem.1. Uteluft kommer in i huset via tilluftsdon 2. Luften passerar genom 
dörröppningar till rum med frånluftsdon (kök, badrum, tvättrum). 3. Frånluftsdonen sitter i rumstaken 
och är sammankopplade med pumpen. 4. Köksfläkten har en egen kanal via skorsten. 5. 
Frånluftsvärmepumpen är ofta ihopbyggd med en elpanna 6. Tappvarmvatten till tvätt och disk. 7. 
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Varmvatten till radiatorerna. 8. Returvatten in. 9. Från pannan släppt luft ut som är ca 4 
grader. Källa: www.energimyndigheten.se (2010-10-19) 
 
 
För- och nackdelar med frånluftvärmepump (www.energiradgivningen.se): 

 

Fördelar:   Nackdelar: 

Utnyttjar värmen effektivt   Kräver filterbyten 

Enkel installation  Mekaniskt ventilationssystem nödvändigt 

Relativt bra lönsamhet   Räcker endast för en del av värmeförsörjningen  

 

Det som tydligt går att se är att frånluftvärmepump är väldigt likt ett FTX-system, skillnaden 

är att kraven på täthet inte är lika höga för värmepumpen. 

 

2.5.1.2 Berg/mark/sjövärmepump 

Bergvärmepumpen hämtar upp den lagrade solenergin som finns i bergrunden och höjer 

temperaturen till en brukbar nivå. För att erhålla den energi som finns bevarad inne i berget 

borras djupa hål s.k. energibrunnar, det vanligaste är mellan 60-200m djupa(Se figur 7). 

(www.energimyndigheten.se)  

 
Figur 7. Exempel på bergvärmepump. Källa: www.thermia.se (2010-10-19) 
 

I energibrunnen placeras sedan en kollektorslang som fylls med vatten och frostskyddsvätska. 

Vätskan cirkulerar sedan runt mellan värmepumpen och energibrunnen. Värmepumpen ska 

kunna klara 60-70 % av husets maximala effektbehov och täcka 90 % av dess årliga 

energibehov, beroende på hur lång och kall vinter det blir. Fördelar är att det inte krävs en stor 

tomtarea plus att det ger en hög effekt hela året om. Det finns ett flertal olika faktorer för hur 

mycket energi det går att spara med en bergvärmepump, exempelvis beroende på vart i landet 

byggnaden ligger, storlek på fastigheten och förbrukningen av varmvatten.  
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Markvärmepump - En kollektorslang grävs ner på tomten på cirka en meters djup beroende på 
vart i landet den installeras. Vanligtvis är slangen 200-600 meter lång och rekommenderat 
avstånd mellan slangen är 1,5 meter (Se figur 8). Det betyder däremot att nu behövs en ganska 
stor tomtarea för att husets värmebehov ska kunna tillgodoses och det ska vara lönt att 
använda en markvärmepump. (www.energimyndigheten.se). 

 

 
Figur 8. Exempel på Markvärmepump. Källa: www.thermia.se (2010-10-19) 
 

Sjö- och grundvattenvärmepump - Fungerar på samma sätt som markvärmepump bara att nu 

läggs kollektorslangen ut på botten av en sjö eller vattendrag (Se figur 9).  

 

 
Figur 9. Exempel på Sjö- och grundvattenvärmepump. Källa: www.thermia.se (2010-10-19) 
 
Detta är alltså några typer av värmepumpar som finns på marknaden idag. 

2.5.2 För- och nackdelar - lågenergihus med värmepump 

De nackdelar som finns med detta värmesystem är att det initialt är en dyr investering i 

jämförelse med andra värmesystem.  Dock är detta ett väldigt effektivt värmesystem då det 

går att spara 21000–23000 kWh/år på att installera en värmepump i en byggnad med ett en 

förbrukning på 35000 kWh/år (www.energimyndigheten.se). Dessutom är anläggningen 

bekväm, miljövänlig och i det närmaste underhållsfri (www.swepinfo.se). Ett problem som 

dock kan finnas är att det kan uppkomma ett visst buller från pumpens fläkt vilket kan 

upplevas som störande.  
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Jämfört med passivhus har denna typ av lågenergihus några fördelar då det inte ställs lika 

höga krav på projektörer, byggare och brukare. Det är även bra då det är fabrikatsoberoende 

och det finns ett stort antal återförsäljare samt att det finns många olika undersökningar där 

kvalitén på pumparna prövas. 

Andra svagheter med värmepumpen är att de verkar vara av ganska dålig kvalitet, då speciellt 

de senaste åtta åren. Denna försämring fortsätter då det under år 2008 felanmäldes drygt 8500 

värmepumpar varav hela 77 % var fem år eller yngre. (www.folksam.se) 

I äldre värmepumpar användes freon vilket är väldigt dåligt ur miljösynpunkt p.g.a. att det 

skadar vårt viktiga ozonlager, men nu har detta förbättrats och värmepumparna är inte alls lika 

skadliga. Miljövinsten blir som störst i hus som använder el till uppvärmningen, men 

samtidigt blir den sårbar mot strömavbrott. Värmepumpen är bra då den är väldigt 

underhållsfri, effektiv och det blir inga lokala utsläpp. 

Enligt en undersökning från SIS Miljömärkning skulle Nordens totala energiförbrukning 

minska med upp till 43 % om alla enfamiljshus byter uppvärmningssystem till en värmepump. 

Dessutom framkom det att kväveoxidutsläppen skulle minska med nära 30 %, 

kolväteutsläppen med 80 % och utsläppen av koldioxid med 36 %. 

I det kommande BBR skärps kraven på värmepumparna för att utvecklingen ytterligare ska gå 

framåt.(www.EFFSYS2.se)  

2.5.3 Rapport från energimyndigheten 

Energimyndigheten har ett pågående projekt som ska försöka utveckla kyl- och 

värmepumptekniken, 1 juni 2006 – 30 juli 2010. De vill utvärdera om värmepumparna 

används på ett korrekt sätt i offentliga byggnadernas och energin brukas på bästa sätt. Därför 

har de utveckla ett program vars syfte är att skapa simuleringsmodeller som leder till bättre 

förståelse om hur energisystemen i befintliga byggnader påverkar dess energiprestanda. Det 

görs för att det lättare ska kunna utvärderas hur värmepumpar ska användas till att optimera 

och effektivisera byggnadernas energiprestanda.  

Genom simuleringar visas att: 

• Andelen köpt energi till tappvarmvatten för ett flerbostadshus kan genom att förse 

byggnaden med varmvatten från ett separat luft/vatten värmepumpsystem reduceras 

med 65 %. 
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• Med vätskeburen värmeåtervinning till ventilationssystemet och en värmepump 

installerad för att kunna sänka värmen i avluften. Vilket i sin tur leder till att 

temperaturen på köldbärarvätskan kan öka, detta gör att värmepumpen kan jobba med 

en något högre värmefaktor. Genom en sådan åtgärd kan återvinningen öka med 19 %. 

 

Resultaten visar att det kan göras en avsevärd sänkning av energiförbrukningen genom att 

installera en värmepump i sin byggnad.  

2.5.4 Energisnålt hus - boendes egna erfarenheter 

För att även få en uppfattning om hur de boende upplever inomhusklimatet i ett energisnålt 

hus som drivs med värmepump har en artikel som berör ämnet studerats. I Öman (2009) 

beskrivs ett koncept av energisnåla hus där stora delar av artikel är baserad på lång och 

praktisk erfarenhet. En viktig förutsättning i följande del av kapitlet är att all energi utgörs av 

el samt att utomhusklimatet motsvarar Stockholms klimat. För att få mer insyn i hur personer 

upplever att bo i lågenergihus med värmepump granskas denna artikel. Huset som skildras i 

artikeln är ett friliggande småhus i Kungsängen nordväst om Stockholm. Det är välisolerat 

med en frånluftsvärmepump som uppvärmningskälla, god lufttäthet och mekanisk 

frånluftventilation. Vattenburen värme finns i alla rum med möjlighet till att en dörr kan 

stängas medan det är en gemensam radiator för kök, vardagsrum och hall. Eftersom det inte 

behövs lika många radiatorer som i ett konventionellt hus blir detta system förstås billigare. 

För att få en bättre komfort i bad- och duschrum finns där vattenburen golvvärme vilken 

används övervägande delen av året. I artikeln beskrivs dels vissa erfarenheter av det befintliga 

huset från 1998, och dels en utveckling av konceptet med en bergvärmepump och förbättrad 

värmeisolering. (Öman, 2009) 

Det är värmepumpen som värmer tappvarmvattnet och den klarar värmebehovet hela 

uppvärmningssäsongen. Som säkerhet finns direktel som kan användas om t.ex. kompressorn 

går sönder. En större varmvattenberedare än normalt är vald då detta ska leda till att 

värmebehovet ska kunna tillgodoses även den allra kallaste vinterdagen utan användning av 

elpatroner. (Öman, 2009) 

För att åstadkomma en större termisk tröghet finns det stora invändiga ytor med tunga 

material (gäller främst bottenvåningen), vilket dämpar temperatur variationerna inomhus samt 

minskar effektbehovet för den aktiva uppvärmningen. De boende har även en stor acceptans 

mot en varierande inomhustemperatur då det när det blir kyligare inomhus, exempelvis på 
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tidiga vintermorgnar, anpassas med varmare kläder. Det är enkla åtgärder som har stor vikt 

och minskar behovet för uppvärmning i en betydande utsträckning. Författarens egna 

erfarenheter visar att temperaturen inomhus sjunker respektive ökar mycket snabbare på 

övervåningen jämfört på bottenvåningen. Därför upplever de boende att det är till en stor 

fördel att ha en byggnad med en hög termisk tröghet. Som ett exempel blir övervåningen 

snabbt varm en solig dag i april, medan det knappt blir någon förändring på bottenplanet.  

(Öman, 2009) 

Det finns totalt 13 stycken radiatorer utplacerade i huset och vid en utomhustemperatur runt 

noll grader brukar enbart en radiator vara igång tillsammans med golvvärmen i badrummen. 

Under de kallaste vinterperioderna är det i snitt så få som 6 av 13 radiatorer som är aktiva. 

Men samtidigt som det är väldigt bra på vintern med ett välisolerat hus kan det uppstå 

problem under sommaren med en obehaglig värme. Därför är det viktigt att utnyttja att 

uteluften under natten blir något svalaren än vad den är under dagen. Detta genom forcerad 

frånluftventilation med öppna fönster i sovrummen samt köksfläkten inställd på ett svagt läge 

(Se figur 10). (Öman, 2009) 

 
Figur 10. Exempel på kylning inomhus under natten i ett småhus. Med köksfläkten på i ett svagt läge, 

en springa i sovrumsfönstret samt en stängd dörr kan temperaturen sänkas avsevärt. Öman (2009) s. 7 
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3 De valda projekten 
Nedan presenteras de projekt som är valda att delta i enkätundersökningen där de boende får 

beskriva hur de anser att inomhusklimatet är i deras bostäder. Dessa är lågenergihus som 

klarar kraven för passivhus. 

3.1 Misteröd, Uddevalla 
I Uddevallas västa delar ligger området Misteröd som uppfördes av Uddevallahem och var 

färdigbyggda i december 2007 (Se figur 11), de är Uddevallas första passivhusprojekt som 

förklarats i tidigare kapitel. Totalt uppfördes 27 stycken radhuslägenheter om 2-5 rum 

(www.uddevallahem.se). Radhusen är platsbyggda då husen skulle bli täta så fort som möjligt 

och torka inåt. De drivs med direktverkande el p.g.a. FTX-systemet som används till 

ventilationen drivs med hjälp av el. Den uppskattade energiförbrukningen per kvm och år är 

40kWh vilket ska ge en årsförbrukning på totalt mellan 2500-4800 kWh beroende av storlek 

på lägenhet. Detta visas för ett underlätta en jämförelse mot BBR, alltså all köpt energi 

exklusive hushållsel.   

 
Figur 11. Bild på passivhusen i Misteröd. Källa: www.uddevallahem.se (2010-09-22) 

3.1.1 Fakta 

Radhusens storlek:  BOA= 62-119 kvm 
 
Grundläggning:  Grundplatta på mark av betong och underliggande ca 

150 mm cellplast. U-värde = 0,077 W/m²K. 
 
Fasader:  Är mycket välisolerade och har en tjocklek på 523 mm, detta ger 

väggen ett U-värde på 0,095 W/m²K.  
 

Tak:  620 mm med lösull i takbjälklag. U-värde = 0,08 W/m²K. 
 
Fönster:  3-glas isolerrutor med U-värde på 0,9-1,0 fönster. 
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3.2 Gäddeholm, Västerås 
I den nya stadsdelen Gäddeholm öster om Västerås har Aroseken färdigställt etapp 1 i 

kvarteret Gräset om 7 småhus vilket kommer växa till totalt 27 stycken á 151kvm på två 

våningar (Se figur 12). Dessa småhus är byggda enligt liknande lågenergikoncept som de i 

Uddevalla. 

 
Figur 12. Visar några av passivhusen i Gäddeholm. Källa: www.aroseken.se (2010-09-22) 
 

Husen beräknas ha en energiförbrukning som underskrider 40kWh/kvm bostadsyta vilket 

leder till en sammanlagd förbrukning på runt 6000kWh/år. Detta visas för ett underlätta en 

jämförelse mot BBR, alltså all köpt energi exklusive hushållsel. Som ventilationssystem har 

husen värmeväxling mellan till- och frånluft samt uteluftsvärmepump. Värme och 

tappvarmvatten bereds i uteluftvärmepumpen. Värmen kommer via ett radiatorsystem. 

(www.aroseken.se) 

 

3.2.1 Fakta 

Villornas storlek:  BOA= 151 kvm 
 
Grundläggning:  Grundplatta på mark av betong och underliggande ca 

280 mm värmeisolering. 
 
Fasader:   De är välisolerade med 

ett U-värde på 0,1 W/m²K. 
 

Tak:  U-värdet = 0,08 W/m²K 
 
Fönster:  3-glas isolerrutor med u-värde mellan 0,75–0,9 W/m²K. 
 

3.3 Övriga fastigheter 
För att få fler åsikter och ett högre deltagande i undersökningen gjordes en rundringning till 

flera lågenergibostäder i Sverige. Detta resulterade i att ytterligare 10 stycken ville vara med 
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och svara på enkäten, de fick välja om de ville svara via mail eller brev. De husen förklaras 

inte närmare i rapporten men de uppfyller också kraven för passivhus. 

3.4 Sammanfattning 
Båda områdena ligger i klimatzon III vilket betyder att de har det hårdaste kraven på deras 

energiutsläpp för att få marknadsföra sig som lågenergihus. De olika byggnaderna har en 

väldigt liknande uppbyggnad och de olika byggelementen har nära inpå lika u-värde. 

Byggnadernas svagaste punkt när det gäller transmissionsförlusterna är fönstren som har klart 

högst u-värde av de olika byggelementen. Något som kan uppstå när fönster med väldigt lågt 

u-värden används är att en viss kondens kan bildas på fönstrets utsida, detta är dock inte 

skadligt eftersom fönstret har en hög fuktbelastning (www.v2.sp.se).  
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4 Enkätundersökning - inomhusklimat i lågenergihus 
Syftet med denna enkät är att undersöka hur de boende i lågenergihus upplever att 

inomhusklimatet är i deras bostäder, anser de att det finns några skillnader jämfört mot deras 

tidigare erfarenheter med boende i traditionella hus? 

Avsnittet inleds med en beskrivning av vilka och hur många som har deltagit i 

undersökningen samt hur den är utformad. Det redovisas även en sammanställning av de 

resultat som framkom från enkätundersökningen. 

 Enkäten visas i sin helhet i bilaga1. 

4.1 Utformning av enkäten  
Denna enkätundersökning riktas mot hur boende upplever inomhusklimatet i lågenergihus 

som klarar kraven för passivhus. Samt att undersöka om de har några synpunkter, positiva 

eller negativa i jämförelse mot vanliga hus.  

Enkätundersökningen har skickats ut till alla boenden i området Misteröd i Uddevalla, 

Gäddeholm i Västerås samt via telefonkontakt med ett antal privata passivhus. Till Misteröd 

skickades samtliga enkäter ner i en samlad bunt till hyresvärden som i sin tur delade ut dem 

till de boende med ett bifogat svarskuvert. Till Gäddeholm delades enkäten ut genom 

dörrknackning och de som ville delta fick ett varsitt exemplar med ett svarskuvert.  

Antalet enkäter som skickades ut var 27 till Misteröd (18 svarade), 8 till Gäddeholm (6 

svarade). För att få fler deltagande och ett stabilare underlag till undersökningen gjordes det 

dessutom en rundringning till ett antal olika lågenergihus runt om i landet. Detta utmynnade i 

att ytterligare 10 stycken ville delta, de fick välja om de ville svara via mail eller genom brev. 

Undersökningen gjordes anonymt och utformningen väldigt enkelt i ett försök att få ett högt 

deltagande vilket i sin tur leder till en möjlighet till bredare analys av svaren. Totalt ställdes 

20 frågor och till största delen kryssfrågor för att få en enklare och snabbare undersökning, 

som förhoppningsvis resulterade i ett större antal deltagare.  

Nedan kommer en lite bakgrund till frågorna som ställdes i enkäten. 
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4.2 Frågorna i enkäten 
Enkäten delades upp i fyra delar: 

• Allmänna frågor om boendet. 
• Inneklimat sommartid. 
• Inneklimat vintertid. 
• Övriga frågor. 

Första delen med allmänna frågor runt deras boende är en uppvärmning till den senare delen i 

enkäten, det går inte utläsa något speciellt med inriktning mot lågenergihus.  

I den andra och tredje delen riktades frågorna mer in på just hur de boende upplever 

inomhusklimatet i lågenergihus. Uppdelningen sommar- och vinterhalvåret gjordes för att se 

om de gick att urskilja om de boende märker någon skillnad på komforten inomhus mellan 

årstiderna.  

Den första frågan i denna del behandlade hur det boende upplever temperaturen inomhus. 

Lågenergihus byggs väldigt täta och välisolerade därför är det intressant att undersöka hur de 

boende upplever temperaturen inomhus t.ex. de varma sommardagarna?  

Andra frågan handlade om drag på golvet och om detta uppstår i bostaden, dessa bostäder är 

så pass täta och har välisolerade fönster vilket borde leda till att det ej förekommer något drag. 

Den tredje ämnade undersöka hur de upplever att dagsljuset är i bostaden, detta eftersom det 

krävs väldigt tjocka väggar vid byggande av lågenergihus vilket kan påverka dagsljuset. 

Till fråga fyra som tar upp hur kvalitén på inomhusluften är finns det en risk att deltagarna 

misstolkade, om de boende anser att det är varmt inomhus svarar de att det är unken luft. För 

att undvika denna typ av missförstånd lades det till i frågan att det som efterfrågades var, hur 

inneluften känns att andas och inte om det är för varmt.  

För att hålla bra komfort inomhus ska inte temperaturen varierar för mycket under dagen, 

därför behandlade fråga fem detta för att se hur bra lågenergihus klarar sig. 

Det är viktigt att kunna påverka inomhustemperaturen i sin bostad när den upplevs vara för 

kall/varm. Fråga sex undersökte om det finns några möjligheter att påverka temperaturen. 

Fråga sju var sedan en följdfråga där de boende själva fick möjlighet att kommentera vad de 

tar till för åtgärder, om de anser att de kan påverka inomhustemperaturen.  
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I den sista delen följde två övriga frågor där de boende först får förklara om de märker någon 

skillnad mellan att bo i ett lågenergihus eller inte. I den sista fick de beskriva om de hade 

några övriga synpunkter eller kommentarer som de ville framföra som de inte hade chans med 

i tidigare frågor. 

4.3 Resultaten från de inkomna svaren från enkäten 
Enkäten är uppdelad i fyra delar och redovisas nedan i stapeldiagram samt punktform, 

därefter följer slutsatser utifrån en analys av de inkomna enkätsvaren. 

4.3.1 Del 1 – allmänna frågor: 

• Tid för inflyttning? 

Alla deltagare har flyttat in i sin bostad från 2007-07-14 och framåt. 

• Storlek på bostad? 

62 - 120m² 

• Antal rum? 

2 - 6 rum och kök 

• Antal boende? 

2 – 6 personer 

Nedan följer frågor mer inriktade mot hur de boende upplever inomhusklimatet. 

4.3.2 Del 2 och 3 – Inomhusklimat sommar-/vintertid: 

Åtta av de deltagande har inte bott i sina hus över en vinter vilket lett till att de inte kunnat 

svara på de frågor som behandlar inomhusklimatet på vinterhalvåret, därav ett lägre 

deltagande på denna del av enkäten.  

Nedan presenteras frågorna som berör del 1 och 2. De är sammanställda i samma diagram för 

en enklare avläsning. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Hur upplever ni temperaturen i er bostad?
 

Diagram 2. Temperatur inomhus
 
Är det någonsin drag på golvet?

Diagram 3. Drag på golvet. 

Har ni tillräckligt med dagsljus i bostaden?

Diagram 4. Ljus i bostaden. 
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Hur upplever ni kvalitén på inomhusluften?

Diagram 5. Kvalitén på luften. 

 

Upplever ni att inomhustemperaturen varierar mellan t.ex. morgon och kväll?

Diagram 6. Temperaturvariationer.
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Anser ni att det går att påverka inomhustemperaturen?

Diagram 7. Påverkan 
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ventilationssystemet
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Höjer temperaturen på värmepumpen 
Tänder värmeljus 

Justera termostat på ventilationsaggregatet 
Använda torktumlare 

Öka tillskottsvärmen 
Sätta in en extra värmefläkt 
Sätta på spis/ugn med öppet lock, extra el-element/fläkt 

Stor 

påverkan

Sommarhalvåret

Vinterhalvåret

32 

Liten påverkan blev 
störst både sommar- 
och vinterhalvår med 
(50 %) respektive (50 

 

Följdfråga till föregående, vilka åtgärder gör ni för att påverka temperaturen? 

Här kommer några exempel på svar om åtgärder under sommarhalvåret: 

ventilationsfläktar med svalluft, dock märks inte denna åtgärd under 

Ha huset stängt på dagen så att inte värmen kommer in samt vädra tidigt på 
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4.3.3 Del 4- Allmänna frågor: 

Upplever ni att det är någon skillnad på inomhusklimatet i er bostad jämfört med en 
traditionellt uppförd byggnad? 

Exempel på svar: 

� Jämnare värme i hela huset 
� Nej 
� Mer ”behagligt” jämfört med ett vattenburetvärmesystem 
� Varmare 
� Inget drag 
� Aktiviteter i huset ökar temperaturen betydligt mer än i en traditionell fastighet 
� Svårare att erhålla en önskad temperatur 
� Luften upplevs som fräschare 
� Bättre luftkvalitet 
� Antingen jättevarmt eller svinkallt 

 

Övriga synpunkter eller kommentarer: 

 
� Elektriska apparater ger inte tillräckligt med värme. Passivhus fungerar inte så 

bra i praktiken 
� Hur kommer det fungera när alla traditionella lampor har ersatts med 

lågenergilampor? 
� I området har det blivit stor omflyttning p.g.a. höga elräkningar och att 

kvaliteten inte håller vad man lovat (för varmt på sommaren och kallt på 
vintern) 

� Något högt ventilationsbrus 
� Borde finnas golvvärme i de kaklade badrummen då golven blir mycket kalla 

på vintern 
� Problem med att sänka temperaturen på sommaren, går inte ens att få in kallare 

luft med tvärdrag 
� Det är inte så märkvärdigt med passivhus egentligen 
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5 Diskussion och slutsatser 
Analysen och diskussionen i följande kapitel är uteslutande rapportförfattarens egna tankar 

och funderingar, detta gäller även de slutsatserna som presenteras. Det kan eventuellt finnas 

andra rapporter där det förs ett liknande resonemang eller de delar samma uppfattning och 

drar samma slutsatser. En analys av enkätundersökningen kommer att redovisas i detta 

kapitel. 

5.1 Samlat intryck om lågenergihus 
I denna studie har två olika typer av lågenergihus studerats, ena är passivhus som inte har 

något vattenburet värmesystem respektive de som värms med hjälp av någon typ av 

värmepump. Efter att ha studerat några olika lågenergiprojekt råder det inte några tvivel om 

att det går att bygga hus med en lägre energiförbrukning än vad som BBR idag kräver. Båda 

teknikerna är en utveckling på befintligt tänkande med ett tjockare klimatskal med mer 

isolering och en större inriktning på att göra husen täta. Det är viktigt att kraven hela tiden 

skärps för att tekniken ska gå framåt och förbrukningen reduceras ytterligare. Men det får inte 

enbart inriktas på att minska husets energibehov utan inomhusklimatet måste också beaktas då 

de boende måste trivas i byggnaderna. Detta har tidigare varit ett problem som uppstått i 

jakten på lägre energiförbrukning då den första ”generationens” lågenergihus har haft vissa 

problem. Dessa problem har uppstått då husen varit väldigt lufttäta samtidigt som 

ventilationen varit för dålig då de använts sig av självdrag, det kommer inte in tillräckligt med 

tilluft i husen. Detta är något som blivit bättre med en modernare teknik och i dagens läge är 

det en av fördelarna med lågenergihusen, tätheten i klimatskalet ger ett mindre drag och 

temperaturojämnheter vilket leder till en bättre boendemiljö. Det har också andra fördelar, till 

exempel att huset blir bättre ljudisolerat. 

Lågenergihusen som klarar kraven för passivhus status är väldigt beroende av den passiva 

värmen som kommer från människor och elektriska apparater som finns i hushållet. Problem 

som eventuellt skulle kunna inträffa i framtiden med byggda lågenergihus är att t.ex. datorer 

och tv-apparater konstant blir mer och mer energisnåla. Detta leder i sin tur till att de avger en 

mindre del värme till hushållet, något som borde kunna betyda att det kan bli kallare inomhus. 

Andra problem som kan uppstå kan vara att om det bor färre personer i ett hus än vad som 

från början är tänkt t.ex. med utflyttade barn. Det skulle kunna innebära att det extra 

värmebatteriet måste användas vilket drar mycket el-energi, något som inte är speciellt bra för 

miljön. Det finns även kunniga personer som säger att det finns ett samband mellan 

användning av värmebatteriet samt ett sämre inomhusklimat. 
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De hus som istället drivs med en värmepump av något slag har även de vissa fördelar, då de 

kan utnyttja den el som måste tillföras på ett väldigt bra sätt då det både går att få ut värme 

och kyla ur den. Som tidigare visats kan en del el få minst tre delar värme och två delar kyla. 

Alltså får värmepumpen ut mycket ur varje köpt kWh, viktigt med tanke på att elpriset spås 

öka i framtiden men ingen vet med hur mycket. En väldigt bra egenskap för som är lite 

speciell för en bergvärmepump är att den kan utvinna ”gratis” kyla. Det kan utnyttjas mycket 

under sommaren då värmen kan bli ett problem i dessa välisolerade hus. Med ett framtida 

ökat energipris kommer det enbart bli mer lönsamt med att använda värmepumpar som 

värmekälla.  

I artikeln Öman (2009) verkar de boende vara nöjda med inomhusklimatet i deras energisnåla 

hus som istället använder en värmepump, dock med en stor reservation för att själva 

erfarenheterna bara avser en familj med fyra personer. Men det krävds en del uppoffring från 

de boende, då de kanske måste anpassa klädvalet inomhus beroende på utomhustemperaturen 

för att få en riktigt låg energiförbrukning. Det finns några bra idéer på försök till att sänka 

temperaturen sommartid, t.ex. med forcerad frånluftventilation under natten. Annars verkar 

det vara ett bra alternativ med en låg energiförbrukning då endast 6 av 13 radiatorer behöver 

vara på vintertid i just detta exempel. En annan bra detalj som finns i detta hus är att det 

installerats golvvärme i bad- och duschrum för att slippa kalla golv vintertid. Detta är något 

som saknas i passivhusen och där upplevs det som ett stort komfortproblem. 

5.2 Slutsatser och diskussion från enkätundersökning 
För att få insikt om hur inomhusklimatet upplevs av boende i lågenergihus gjordes en studie i 

form av en enkätundersökning, där de fick svara på ett antal frågor som berörde ämnet. Det 

var 34 av totalt 43 tillfrågade som ville delta i undersökningen. Nedan presenteras lite tankar 

och funderingar kring de svar som enkäten utmynnade i. 

I överlag är de flesta deltagarna nöjda med inneklimatet i sina bostäder, men på alla frågor 

finns det några stycken som är något negativa på resultatet. Eftersom ett antal av de som 

deltog i undersökningen enbart bott i sina nya bostäder över sommaren, blev det ett lägre 

deltagande på de frågor som berör boendemiljön på vinterhalvåret. Det tydligaste som gick att 

se efter svaren i enkäten var att det inte förekommer något drag i bostäderna. Kraven på 

mycket god täthet och användandet av fönster och dörrar med lågt u-värde verkar ha gett ett 

fint resultat.  
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När det kom till frågan om hur dagsljus som kom in i huset svarade övervägande delen att det 

är mellan tillräckligt och mycket bra dagsljus i bostaden både sommar- och vintertid. Något 

som är mycket positivt är att väldigt många tycker att kvaliteten på inomhusluften är frisk och 

endast ett fåtal anser att den är unken. Detta måste betyda att FTX-systemet fungerar väl samt 

att huset är tätt så att inte vädret kan inverka på ventilationen.  

På den negativa sidan är att många upplever att de har liten möjlighet att påverka 

inomhustemperaturen både under sommar- och vinterhalvåret. Största problemet verkar vara 

på sommaren när det är varma dagar och det är svårt att kyla ner bostaden, många skriver att 

det enda som går att göra är att vädra då kylmöjligheter i ventilationen saknas. Detta är ett 

stort dilemma för lågenergihusen eftersom de är såpass välisolerade och täta håller de kvar 

värmen på ett ibland för effektivt sätt. Det är många boende som varken är nöjda med 

temperaturen inomhus på sommar eller vinter då de anser att bostaden blir för varm på 

sommarhalvåret respektive något svalt vinterhalvåret. På vinterhalvåret upplever flertalet att 

temperaturen är något sval, vilket leder till att några av dem väljer att ställa in ett extra 

element eller värmefläkt samt ugn med öppet lock. Detta leder till en ökad användning av 

direktverkande el, något som inte finns med i de ursprungliga beräkningarna på bostadens 

energiförbrukning. 

Många ansåg att det är för varmt inomhus på sommaren. Då är en lösning som kan sänka 

temperaturen något att sätta upp markiser, det blir ett litet skydd mot den instrålande solen 

som värmer upp byggnaden. Annars tyckte de boende att ett bra sätt att hålla byggnaden 

någorlunda kyld är att vädra mycket på kvällen när det är svalt och hålla det stängt under de 

varma dagarna.  

En respondent har skrivit att den elektriska utrustningen redan idag inte klarar av att 

tillgodose husets värmebehov. Detta kan bli ett större problem i framtiden med utrustning som 

förbrukar mindre energi enligt diskussion ovan. En respondent tillägger även att passivhus 

inte fungerar lika bra i praktiken. En annan är orolig om vad som ska hända när alla 

traditionella lampor byts ut till lågenergilampor. 

I området Misteröd i Uddevalla har mycket rotation på folk i husen då det p.g.a. höga 

elräkningar och dålig kvalitet inte hållit det dem lovat. Detta är stora problem att husen inte 

uppfyller vad de lovar med energiförbrukningen och kvalitet, då det troligtvis är de två enskilt 

största anledningarna till varför folk väljer att flytta till denna typ av bostäder.   
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Som sammanfattning verkar de flesta överlag nöjda med inomhusklimatet i sina bostäder men 

att det inte är något märkvärdigt med att bo i just passiva hus. På frågan övriga kommentarer 

är det övervägande negativa tankar som kommer fram men även några positiva delar. De 

positiva delarna är främst att de boende upplever att luftkvalitén inomhus är bättre och 

fräschare än i konventionella hus. Som försvar till dessa lågenergihus är att det är en relativ ny 

teknik som kommer att utvecklas mer i framtiden.   

Enkätundersökningen riktade in sig mer mot inneklimat i lågenergihus med FTX-system, där 

kunde det utläsas att många deltagare upplevde att det blev varmt inomhus på sommaren och 

att det var svårt att sänka temperaturen. Det problemet kanske skulle kunna lösas på ett bättre 

sätt med en värmepump, då den kan leverera billig kylning även sommartid. Detta är 

onekligen ett intressant område för vidare forskning. 

Något som kanske skulle kunna göra att inomhusklimatet skulle bli bättre i bostäderna kan 

vara att bygga liknande hus med en tyngre stomme. Kanske kan en sådan åtgärd resultera i att 

temperaturen håller sig på en jämnare nivå och det inte blir lika varmt sommarhalvår 

respektive kallt vinterhalvår i husen. 

5.3 Förslag till framtida studier 
Som vidareutveckling på denna studie skulle det vara intressant att fokusera på hur konceptet 

med lågenergihus fungerar i praktiken med energiförbrukningen. Stämmer det framräknade 

energibehovet eller är de större respektive mindre i verkligheten? Hur är kvalitén på huset när 

det ställs högre krav på byggnaden vid lågenergihus, uppfylls dem eller slarvas det för mycket 

på byggarbetsplatsen?  
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Bilaga 

Enkätundersökning om passivhus 
Jag heter Marcus Eriksson och studerar till byggnadsingenjör på Mälardalenshögskola i Västerås. För 

tillfället skriver jag mitt examensarbete som behandlar ämnet lågenergihus. Målet är att genom en 

enkätundersökning granska hur de boende i denna typ av bostäder upplever inomhusklimatet. 

Eftersom er bostad är ett lågenergihus av typen passivhus behöver jag nu er hjälp i mitt fortsatta 

arbete. Vill ni få tillgång till den färdigställda rapporten kommer den finnas tillgänglig på internet via 

databasen DiVA, annars kan ni ta kontakt med mig.      

Vid eventuella oklarheter tveka inte med att kontakta mig: 

Telefonnummer: 070-624 54 64 

E-mail: men06012@student.mdh.se 

 

Nedan finns det ett antal olika frågor angående ert boende som jag vore mycket tacksam om ni 

kunde svara på. Denna undersökning är anonym.  När ni är klara med undersökningen lägg den då i 

det frankerade svarskuvertet och posta. 

Första delen av undersökningen består av lite allmänna frågor om bostaden: 

1. När flyttade ni in: ______-___-___ 

2. Bostadsstorlek: _____ m². 

3. Hur många rum har ni: _____ r.o.k. 

4. Antal boende: _____ st. 

 

Här kommer några frågor som riktar sig mot hur ni som boende i passivhus upplever 

inomhusklimatet under sommarhalvåret. 

5. Hur upplever ni temperaturen i er bostad? 

1. Kallt   2. Svalt  3. Något svalt 4. Lagom 

5. Något varmt 6. Varmt  7. Mycket hett 

6. Är det någonsin drag på golvet? 

1. Mycket drag 2. Svagt drag 3. Inget drag 
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7. Har ni tillräckligt med dagsljus i bostaden? 

1. Väldigt dåligt  2. Dåligt  3. Tillräckligt 4. Bra      

5. Mycket bra 

8. Hur upplever ni kvalitén på inomhusluften? Svara på just hur inneluften känns att andas, inte 

om det t.ex. är för varmt. 

1. Mycket unken  2. Unken 3. Något unken 4. Varken/eller        

5. Något frisk 6. Frisk 7. Mycket frisk 

9. Upplever ni att inomhustemperaturen varierar mellan t.ex. morgon och kväll? 

1. Stor variation  2. Liten variation 3. Ingen variation 

10. Anser ni att ni kan påverka inomhustemperaturen? 

1. Ingen påverkan  2. Liten påverkan 3 Stor påverkan  

11. Vid 2 eller 3, vilka åtgärder gör ni för att påverka temperaturen? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Nu kommer samma frågor igen men nu gäller det istället vinterhalvåret. 

12. Hur upplever ni temperaturen i er bostad? 

1. Kallt   2. Svalt  3. Något svalt 4. Lagom 

5. Något varmt 6. Varmt  7. Mycket hett 

13. Är det någonsin drag på golvet? 

1. Mycket drag 2. Lite drag 3. Inget drag 
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14. Har ni tillräckligt med dagsljus i bostaden?  

1. Väldigt dåligt  2. Dåligt  3. Tillräckligt 4. Bra      

5. Mycket bra 

15. Hur upplever ni kvalitén på inomhusluften? Svara på just hur inneluften känns att andas, inte 

om det t.ex. är för varmt. 

1. Mycket unken  2. Unken 3. Något unken      4. Varken/eller        

5. Något frisk 6. Frisk 7. Mycket frisk 

16. Upplever ni att inomhustemperatur kan varierar mellan t.ex. morgon och kväll? 

1. Mycket variation 2. Liten Variation                   3. Ingen variation 

17. Anser ni att det går att påverka inomhustemperaturen? 

1. Ingen påverkan  2. Liten påverkan 3. Stor påverkan  

18. Vid 2 eller 3, vad gör ni då för att ändra temperaturen? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Några allmänna frågor: 

19. Upplever ni att det är någon skillnad på inomhusklimatet i er bostad jämfört med en 

traditionellt uppförd byggnad? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________  

 

20. Övriga synpunkter eller kommentarer: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 


