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ABSTRACT 

In 2010 the EU adopted the Energy Performance of Buildings Directive 2010/31/EU which 

requires Member States to ensure that by 2021 all new buildings are so called nearly zero-

energy buildings. To set minimum requirements for the energy performance of the nearly 

zero-energy buildings are the sole responsibility of Member States. 

The objective with this study is to provide further real-world data about low-energy buildings 

in Sweden. The study comprises case studies which investigates three demonstration projects 

for low-energy buildings in the Örebro Region. All investigated projects are apartment 

buildings with solar collectors to reduce bought energy for hot water consumption. One of 

these objects, the passive houses in Frövi, was studied in more detail than the others. 

Qualitative interviews with the developers were also used to gain further knowledge about the 

projects. 

In general the measured energy consumption, corrected to a normal year, was higher than 

calculated by tens of percent. Still an energy saving was gained up till 65 % compared to the 

maximum allowed energy consumption according to the latest building regulations in 

Sweden, BBR 19. The measured annual bought energy for space heating, domestic hot water 

and common electricity was 50,8 kWh/m2 and year in the passive houses in Frövi. In the low-

energy houses in Pärllöken, Örebro it was 31,1 kWh/m2 and year. The origin for the higher 

measured energy consumption compared to the calculated results did vary between the 

projects. The results from the simulations for the solar collectors did differ a lot between the 

projects and compared to general performance of solar collectors in Sweden. 

According to the projects developers the design stage was time consuming and expensive in 

all the projects. No problems occurred under the construction stage but under the buildings 

commissioning process some unforeseen problems occurred that two of the developers were 

still solving two years after occupancy. 

 

Keywords: Energy balance calculations; Correction to a normal year; Energy performance; 

Evaluation; Experiences; Active solar energy; Residential buildings; Passive houses; Energy 

efficiency. 
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SAMMANFATTNING 

Allt sedan oljekriserna på 1970-talet har intresset för energieffektivt byggande växt i Sverige. 

Idag finns det politiskt fastlagda mål inom EU om att energieffektivisera och från och med 

2021 ska alla nya hus som byggs inom EU vara Nära Noll Energi-hus (NNE-hus). 

Definitionen för vad som är ett NNE-hus får medlemsländerna göra själva. För att snart 

kunna bygga lågenergihus i stor skala behövs uppföljnings- och informationsinsatser från 

demonstrationsprojekt. Kvaliteten på energiberäkningar behöver också höjas nu när 

efterfrågan av energieffektiva byggnader är större som kräver uppföljningsunderlag från olika 

fastigheter. 

Syftet med denna studie är att bidra till kunskaperna om erfarenheter från 

demonstrationsprojekt inom lågenergibyggnader med fokus på flerbostadshus med 

solfångare. Studien är uppdelad i tre delar. Den första delen består av litteraturöversikt av 

energibalansberäkningar, olika koncept inom lågenergihus, åtgärder för att kunna skapa 

lågenergihus samt drifterfarenheter från olika lågenergibyggnader såväl i Sverige som 

internationellt. Den andra delen består av fallstudier av tre demonstrationsprojekt i Örebro 

region. Projekteringsdata från fastigheterna samt uppmätt energiförbrukning erhölls och 

analyserades. Studiens tredje del består av kvalitativa intervjuer med byggherrarnas 

representanter om deras erfarenheter av projekten från idéutveckling till idrifttagning. 

Intervjuerna var öppet riktade och spelades in. 

Det första projektet var passivhusen vid Rynningeåsen som uppfördes av Asplunds Bygg AB. 

Byggnaderna blev färdigställda i maj 2010 och består av 13 bostadsrätter som fördelas på fyra 

huskroppar. Den årliga energianvändningen för värme erhölls inte från projektet och därmed 

kunde inte uppmätt specifik energianvändning tas fram. Å andra sidan kunde det 

konstateras, med hjälp av uppmätt elförbrukning i bostadsrättsföreningen, att 

solfångarsystemets årsprestanda låg långt under ett teoretiskt värde för värmeproduktion 

från solfångaranläggningar i Sverige. Årlig årsproduktion beräknades vara 180 kWh/m2 

respektive 90 kWh/m2 och för det första respektive det andra året i drift. 

Det andra projektet som undersöktes var passivhusen i Frövi uppförda av 

Lindesbergsbostäder AB. Projektet färdigställdes i september 2010 och består av 16 

hyresrätter som fördelas på fyra byggnader. Den specifika energianvändningen (korrigerad 

med graddagar) mättes till 50,8 kWh/m2 och år. Det tredje projektet var lågenergihusen i 

Kvarteret Pärllöken i Örebro uppförda av Örebrobostäder AB. Projektet blev färdigställt i 

februari 2011 och består av 24 hyresrätter fördelade på två punkthus. Husen har 

betongstomme och installerades bergvärmepumpar för värme- och varmvattenproduktion i 



husen. Den specifika energianvändningen (korrigerad med graddagar) mättes till 31,1 

kWh/m2 och år i lågenergihusen i Kv. Pärllöken. 

Passivhusen i Frövi och lågenergihusen i Kv. Pärllöken har energiprestanda som är 44 

respektive 65 % bättre än krav i BBR 19 samt uppfyller passivhusen i Frövi krav för passivhus 

i Sveriges Centrum för Nollenergihus. Trots låg energianvändning i båda projekten överskred 

den uppmätta energianvändningen (korrigerad med graddagar) den beräknade med 36 

respektive 63 % i lågenergihusen i Kv. Pärllöken respektive passivhusen i Frövi. Resultaten 

visar att det går att bygga byggnader med låg energianvändning i Örebroregion men 

avvikelser mellan uppmätt och beräknad energianvändning är hög. I allmänhet 

underskattades de flesta delposterna i byggnadernas specifika energianvändning i 

projekteringen. 

Datorsimuleringar för solfångarprestanda skiljde mycket åt mellan projekten. De både 

underskattade och överskattade solfångarnas årsprestanda jämfört med vad ett bra system 

med plan solfångare möjligen kan ge i Sverige. Det berodde på olika indata som användes till 

simuleringarna. 

Enligt intervjuer med byggherrarnas representanter hade alla projekten det gemensamt att 

projekteringen tog lång tid och blev dyr. Produktionen gick bra men under 

idrifttagningsskedet började oväntade problem att uppstå som två av byggherrarna 

fortfarande höll på med att lösa två år efter färdigställandet. 

 

Nyckelord: Energibalansberäkningar; Normalårskorrigering; Energiuppföljning; 

Drifterfarenheter; Aktiv solenergi; Flerbostadshus; Passivhus; Energieffektivisering. 
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BEGREPPSFÖRKLARINGAR OCH DEFINITIONER 

Aom – sammanlagd area för omslutande byggnadsdelars ytor mot uppvärmd inneluft, m2 

Atemp - arean av samtliga våningsplan och källarplan för temperatur reglerade utrymmen, 

avsedda att värmas till mer än 10 C, som begränsas av klimatskärmens insida. Area 
som upptas av innerväggar, öppningar för trappa, schakt och dylikt, inräknas. 
(Boverket, 2011). 

BOA - boarea är arean för boutrymme och ligger till grund för hyresdebitering. 

BRA - bruksarea begränsas av omslutande byggnadsdelars insida, ofta lika med Atemp. 

Byggherre - den som låter uppföra en byggnad eller anläggning för sin räkning. 

Byggnadens energianvändning - den energi som, vid normalt brukande, under ett 

normalår behöver levereras till en byggnad (oftast benämnd köpt energi) för 

uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och byggnadens fastighetsenergi 

(Boverket, 2011). 

Byggnadens fastighetsenergi - den del av fastighetselen som är relaterad till byggnadens 

behov där den elanvändande apparaten finns inom, under eller anbringad på utsidan 

av byggnaden. I denna ingår fast belysning i allmänna utrymmen och driftsutrymmen. 

Dessutom ingår energi som används i värmekablar, pumpar, fläktar, motorer, styr- 

och övervakningsutrustning och dylikt. Även externt lokalt placerad apparat som 

försörjer byggnaden, exempelvis pumpar och fläktar för frikyla, inräknas. Apparater 

avsedda för annan användning än för byggnaden, exempelvis motor- och 

kupévärmare för fordon, batteriladdare för extern användare, belysning i trädgård 

och på gångstråk, inräknas inte (Boverket, 2011). 

Byggnadens 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, varmvatten och ventilation (Boverket, 2011). 

g-värde – summan av direkt soltransmission (genom fönstret) plus absorberad strålning 

som avges mot rummet, % 

Genomsnittlig värmegenomgångskoefficient (Um) - för byggnadsdelar och 

köldbryggor (W/m2K) bestämd enligt SS-EN ISO 13789:2007 och SS 02 42 30 samt 

beräknad enligt nedanstående formel: 

   
      

 
             

 
   

 
    

   
  



 Ui = Värmegenomgångskoefficient för byggnadsdel, W/m2K 

 Ai = Arean för byggnadsdelen i:s yta mot uppvärmd inneluft, m2 

 Ψk = Värmegenomgångskoefficient för den linjera köldbryggan k, W/mK 

 lk = Längden mot uppvärmd inneluft av den linjära köldbryggan k, m 

 χj = Värmegenomgångskoefficient för den punktformiga köldbryggan j, W/K 

(Boverket, 2011). 

Hushållsenergi – den el eller annan energi som används för hushållsändamål. 

Nyckeltal - ett jämförelsetal som i fastighetssammanhang kan ge information om den 

tekniska eller ekonomiska situationen i fastigheten. 

Primärenergi – den energi som finns som naturresurs och inte har omvandlats av 

människan. 

Processenergi - den energi som kan kopplas till verksamheten. 

Produktionskostnad - det pris en köpare betalar för ett småhus eller det pris en 

bostadsrättsförening respektive ett fastighetsföretag betalar för hela fastigheten 

inklusive byggnaden. 

Specifik fläkteffekt (SFP) - summan av eleffekten för samtliga fläktar som ingår i 

ventilationssystemet dividerat med det största av tilluftsflödet eller frånluftsflödet, 

kW/(m3/s) (Boverket, 2011). 

Täckningsgrad - beskriver ett förhållande mellan täckningsbidraget och särintäkten eller 

behovet. 

Verkningsgrad - beskriver ett förhållande mellan nyttiggjord och tillförd energi i ett system 

eller i en omvandlingsprocess. 
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1 INLEDNING 

Allt sedan oljekriserna på 1970-talet har intresset för energieffektivt byggande växt i Sverige. 

Idag finns det politiskt fastlagda mål inom EU om att energieffektivisera. I Direktivet 

2010/31/EU står att alla nya hus som byggs inom EU ska från och med 2021 ha en 

energianvändning som är ”nära noll”. Definitionen för vad som är ett Nära Noll Energi-hus 

(NNE-hus) får medlemsländerna göra själva för att kunna beakta klimat- och lokala 

förhållanden samt även inomhusklimat och kostnadseffektivitet. 

1.1 Bakgrund 

Genom energieffektivisering ska Sverige ha minskat energianvändning med 20 % år 2020 

jämfört med år 2008 (Energimyndigheten, 2013). Inom bostads- och servicesektorn 

användes 147 TWh år 2011, vilket motsvara drygt 40 % av Sveriges slutliga energi 

användning. Energi för uppvärmning och varmvatten i småhus, flerbostadshus samt i 

servicelokaler står för drygt 60 % av energianvändningen i bostads och servicesektorn 

(Nilson & Blomqvist, 2012). För att kunna energieffektivisera inom bostads- och 

servicesektorn måste byggbranschen bygga och renovera fastigheter som radikalt kan minska 

energianvändningen i byggnaderna utan att inneklimatet försämras. 

År 2010 fick Energimyndigheten i uppdrag att ta fram strategier för att främja ett ökat antal 

lågenergibyggnader i Sverige i enlighet med det omarbetade direktivet om byggnaders 

energiprestanda (2010/31/EU). I oktober 2010 publicerade Energimyndigheten rapporten 

”Uppdrag 13: Nationell strategi för lågenergibyggnader ER 2010:39”. I rapporten föreslog 

myndigheten målnivåer för främjande av Nära Noll Energi för nya byggnader. Den föreslog 

också en halvering av dagens minimikrav på energi enligt BBR 18. Tidigt års 2012 bedömde 

regeringen och Boverket att BBR 19 skulle uppfylla direktivets krav avseende NNE-byggnader 

men eventuellt skulle kunna skärpas ytterligare i ett senare skede om det är 

kostnadsoptimalt. Kritiken mot att regeringen hade föreslagit och senare Boverket bestämt 

att gällande byggregler, BBR 19, skulle utgöra nivån för NNE-byggnader har varit kraftig. 

Enligt Energimyndigheten (2010) var en av förutsättningarna för storskaligt byggande av 

lågenergibyggnader, uppföljnings- och informationsinsatser där målet var att sprida vunna 

erfarenheter från demonstrationsprojekt. Kvaliteten på energibalansberäkningar måste också 

öka nu när kraven för maximal energiförbrukning i fastigheter höjs alltmer. Det är allmänt 
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känt inom byggbranschen idag att energibalansberäkningar som utförs vid projektering av 

byggnader inte alltid håller i praktiken. För att kunna öka kvaliteten på 

energibalansberäkningar krävs uppföljningsunderlag från olika fastigheter (Wickman & 

Levin, 2012). 

1.2 Problemformulering 

I Sverige är de flesta demonstrationsprojekten inom lågenergibyggnader placerade i södra 

delen av landet. För att kunna bygga energieffektiva byggnader i stor skala i hela Sverige är 

erfarenhetsåterföring från lågenergibyggnader med olika geografiska placeringar av 

betydelse. Denna studie kommer att fokusera på uppföljning och erfarenheter av tre 

demonstrationsprojekt inom lågenergibyggnader i Örebroregion i östra Mellansverige. I 

studien behandlas följande frågeställningar: 

 Vilken teknik valdes till demonstrationsprojekten och hur ska den minska den köpta 

energin? 

 Har den projekterade energianvändningen hållit i praktiken? 

 Vilka är byggherrarnas erfarenheter av projekten? 

1.3 Syfte och mål 

Syftet med studien är att bidra till kunskaperna om erfarenheter från demonstrationsprojekt 

inom lågenergibyggnader med fokus på flerbostadshus med solfångare. 

Demonstrationsprojekt ska skapa lärande för aktörer inom byggbranschen och visa hur ny 

teknik eller teknik i nya kombinationer fungerar. Spridningen av dessa erfarenheter kan 

ibland vara lite långsam eftersom hantverkarna och andra aktörer i byggbranschen ofta lär 

sig på individuell nivå. I den här studien beskrivs varje byggprojekt tämligen detaljerat med 

hjälp av valda ritningar, figurer och tabeller för att kunna väcka intresse hos de som är 

intresserade av lågenergihus. Studiens erhållna kunskaper ska kunna vara givande för 

aktörer inom byggbranschen som planerar produktion av lågenergihus och passivhus 

framöver. 
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1.4 Avgränsning 

Studien är koncentrerad kring tre demonstrationsprojekt inom lågenergibyggnader som har 

varit i drift i drygt två år. Två av projekten är passivhusprojekt. Arbetet fokuserar på 

energiberäkningar, vald teknik och energianvändning. Inga studier av noggrannheten under 

produktionen eller byggfel utförs. När uppmätt energiförbrukning analyseras används 

beräknade värden och standard schabloner som referensnivå som också innehåller en 

osäkerhet som delvis behandlas i litteraturstudien. Eftersom studien endast omfattar ett fåtal 

demonstrationsprojekt inom lågenergibyggnader kan några generella slutsatser inte dras. 

1.5 Metod 

Studien var uppdelad i tre delar. Den första delen bestod av en litteraturöversikt av teknik i 

lågenergibyggnader och erfarenheter från andra demonstrationsprojekt såväl i Sverige som 

internationellt. Den andra delen utfördes i form av fallstudier av tre demonstrationsprojekt i 

Örebroregionen. Projekteringsdata från fastigheterna samt uppmätt energiförbrukning 

samlades in, bearbetades och analyserades. Den uppmätta energiförbrukningen analyserades 

med hjälp av empirisk validering som omfattade en jämförelse mellan projekterad 

energiförbrukning och uppmätt energiförbrukning. Studiens tredje del bestod av kvalitativa 

intervjuer med byggherrarnas representanter. Intervjuerna begränsades till ett visst antal 

frågor om deras erfarenheter av demonstrationsprojekten från idéutveckling till idrifttagning. 

 

Litteraturöversikt 

En väl genomförd analys av kunskapsfronten inom ett visst område kan stödja målet att 

bygga vidare på befintlig kunskap (Höst et al., 2011). Relevant litteratur om 

energibalansberäkningar, energiuppföljning, energieffektivisering, aktiv solenergi och 

erfarenheter från lågenergibyggnader såväl i Sverige som internationellt användes för att 

kunna klargöra var forskningsfronten befinner sig inom valt ämnesområde idag. Litteraturen 

valdes och sammanfattades med tanke på att den skulle kunna underlätta för läsaren att 

förstå studiens arbetsgång och slutsatser. De vanligaste sökorden i litteraturstudien var 

följande: 

Low energy buildings, passive houses, energy consumption, energy efficiency, 

lågenergibyggnader, drifterfarenheter, normalårskorrigering, passivhus, nära nollenergi 

byggnader, aktiv solenergi. 
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Fallstudier 

En fallstudie kan beskrivas som en metod för datainsamling där fallet, som kan vara till 

exempel en händelse, ett projekt eller en institution, studeras särskilt detaljerat. Fördelen 

med en fallstudie är möjligheten att kunna ge läsaren en uppfattning om hur fallet ser ut på 

ett begränsat utrymme. Ett ensamt fall kan dock aldrig fullt ut representera verkligheten 

(Ejvegård, 2012). 

För denna studie valdes tre likartade demonstrationsprojekt inom lågenergibyggnader. De 

valdes ut på grund av deras geografiska placering, alla är belägna i Örebroregionen, hade 

ungefär lika lång drifttid, cirka två år, och är samtliga flerbostadshus med solfångare. 

Samtliga kontaktade byggherrar var positivt inriktade för att bidra med material från 

projekteringen och uppmätta värden för energianvändning för minst ett år från deras 

demonstrationsprojekt. 

Byggherrarna i projekten är stora företag belägna i Örebroregionen. Två av byggherrarna är 

kommunala bostadsföretag, Örebrobostäder AB och Lindesbergsbostäder AB, som byggde 

hyresrätter och ett av företagen är byggföretaget Asplunds Bygg AB som byggde 

bostadsrätter. Olika entreprenadformer användes till byggprojekten. Eftersom olika 

entreprenadformer kräver olika typer av förfrågningsunderlag skiljde sig 

projekteringsmaterialet från byggprojekten ganska mycket åt. Alla kunde dock ställa upp 

med någon typ av beskrivningar, ritningar och energibalansberäkningar från 

projekteringsskedet som användes för att kunna beskriva projekten. När information 

saknades eller var svårbegriplig i projekteringsmaterialet, ställde de gärna upp med muntlig 

information via telefon. 

 

Intervjuer 

Intervjuer kan användas för att få in bakgrundsmaterial till en studie och synpunkter i en 

fråga. När intervjun utgör en kvalitativ studie och inte fokuserar på representativitet kan inte 

generella slutsatser om populationen dras men den ger möjligheten att kunna utforska 

området på djupet (Höst et al., 2011). Intervjuernas syfte i denna studie var att de skulle 

kunna bidra med ännu djupare information om de undersökte objekten. 

Samtidigt som byggherrarna kontaktades och informerades om examensarbetet tillfrågades 

de om de själva kunde ställa upp på en kort intervju om deras erfarenheter av 

demonstrationsprojekten. Alla gick med på att ställa upp på en intervju. En vecka innan 

överenskommet datum för intervjuerna skickades frågorna ut i förväg. En av byggherrarna 
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rekommenderade efter det en annan person som ansågs vara bättre lämpad att svara på 

frågorna. Intervjuguiden som användes som underlag till intervjuerna finns under Bilaga B. 

Varje intervju inleddes med kort information om examensarbetet och de intervjuade 

tillfrågades om intervjun kunde spelas in. Ingen motsatte sig inspelningen. Som komplement 

till inspelningen gjordes anteckningar under intervjun. Två av intervjuerna genomfördes på 

de intervjuades arbetstid. Efter varje intervju utfördes platsbesök vid de studerade objekten 

och de fotograferades. En av de intervjuade följde med för att kunna visa inuti en av 

lägenheterna och inuti panncentralen. 
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2 LITTERATURSTUDIE 

I detta avsnitt redogörs för teorin som ligger bakom studiens arbetsgång och slutsatser. 

Avsnittet börjar med en allmän genomgång av teorin bakom energibalansberäkningar, 

uppföljning av energiförbrukning i byggnader och normalårskorrigering. Därefter följer en 

beskrivning av olika koncept inom lågenergihus och åtgärder för att kunna skapa 

lågenergihus. Avsnittet avslutas med en beskrivning av drifterfarenheter från lågenergihus 

såväl i Sverige som internationellt. 

2.1 Energibalansberäkningar 

En byggnads energibalans studeras vid beräkning av dess värmebehov. Vid 

värmebehovsberäkningar tas hänsyn till energi som tillförs byggnaden, internt värmetillskott 

(värme som lagras och avges från material) och energi som förloras inom systemgränsen. 

Boverkets systemgräns illustreras i Figur 2.1. Verksamhetsel och hushållsel inkluderas inte i 

denna systemgräns. 

 

Figur 2.1 Boverkets illustration av systemgränsen för byggnadens energianvändning   

  (Boverket, 2009). 
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Energiförluster 

En byggnads energiförluster är proportionella mot temperaturdifferensen mellan inomhus- 

och utomhusluften (eller marken) samt mot byggnadens värmeisoleringsgrad och täthet. 

Med transmissionsförluster avses värmeflödet genom byggnadens klimatskal som beror på 

hur väl isolerade olika byggnadsdelar är som separerar inomhusluften från utomhusluften 

eller mark. Köldbryggor kallas det när sämre värmeisolering bryter igenom ett material med 

bättre isolering. De uppkommer ofta vid anslutningar mellan olika byggnadskomponenter 

och vid geometriska förändringar av klimatskalet som ökar värmetransporten, som ett 

utåtgående hörn. Byggnadens specifika värmeförlustfaktor för transmissionsförluster 

beräknas enligt Ekvation 2.1. 

                           (2.1) 

 Qt = transmissionsförluster, W/°C 

 U = värmegenomgångskoefficient, W/m2 °C 

 A = ytans storlek, m2 

 Qköldbryggor = värmeförluster på grund av köldbryggor, W/°C 

 

Ventilation behövs för att föra bort föroreningar från människor, deras aktiviteter och 

material. På grund av den styrda ventilationen uppstår ventilationsförluster men med 

återvinning kan dessa förluster minskas. Läckageförluster orsakas av otätheter i 

klimatskärmen och utgör det oönskade luftflödet genom klimatskärmen. Byggnadens 

specifika värmeförlustfaktor för ventilations- och läckageförluster beräknas enligt Ekvationer 

2.2 - 2.3. 

                      (2.2) 

              (2.3) 

 Qv = ventilationsförluster, W/°C 

 q = uteluftsflöde, m3/h 

 ρ = luftens densitet, kg/m3 

 cp = specifik värmekapacitet, J/kg °C 

 ηvvx = temperaturverkningsgrad för en ventilationsvärmeväxlare, % 

 d = relativ driftstid för ventilationsaggregat, %. d = 1 vid ständig drift 

 Ql = läckageförluster, W/°C 
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Byggnadens specifika värmeeffektförlust kan där med beräknas med följande ekvation: 

               [W/°C]  (2.4) 

 

Energitillskott 

Energitillskott till en byggnads uppvärmning består av värme generad av personer, 

apparater, tappvarmvatten och solinstrålning. Tillskottsvärmen tillförs byggnaden oavsett 

uppvärmningsbehov och sommartid kan den ge ett negativt utbyte, det vill säga ett kylbehov. 

Fönstrets värmebalans kan skrivas som tillgodogjord solinstrålning reducerad med 

värmeförlusterna genom fönstret. Solinstrålningens bidrag beror till stor del på fönsterytan, 

fönstrets u-värde, g-värde, orientering och solavskärmning. Energifönster eller 

lågemissionsfönster har ett lågt värmeöverföringstal, u-värde. Det är den tunna 

lågemissionsbeläggningen på glaset som gör att den långvågiga värmestrålningen från 

rummet reflekteras bättre av den än ett vanligt fönsterglas. Det beror också på att 

mellanrummet mellan glasen fylls med gas eftersom det leder värme sämre än luft och 

köldbryggor i karmar och bågar bryts. Solinstrålningens bidrag till uppvärmning kan 

beräknas med ”Karlssons fönsterformel”, se Ekvation 2.5. 

                       (2.5) 

 E(tb) = fönstrets årliga energibalans i ett hus med balanstemperaturen tb, kWh/m2 år 

 tb = husets balanstemperatur, °C. Vid lägre temperaturer än tb har huset värmebehov 

och vid högre har det kylbehov. 

 g = total solenergi till rummet, % 

 S(tb) = ackumulerad instrålning mot vertikal yta för alla timmar under ett år då 

temperaturen understiger tb, kWh/m2 år 

 U = värmegenomgångskoefficient, W/m2 °C 

 G(tb) = ackumulerade gradtimmar för alla timmar under ett år då temperaturen 

understiger tb, k°Ch 

(Karlsson, 2011a). 

Vid energibalansberäkningar tas allmänt endast tillskottsdelen med eftersom förlusterna 

ingår i de totala transmissionsförlusterna. 
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Boverkets byggregler (BBR) 

Boverket är den myndighet som meddelar föreskriften om en byggnads energihushållning i 

Sverige. Det finns inga direktställda krav från Boverkets sida vad gäller 

energibalansberäkningar, istället ställs ett övergripande krav som innebär att en byggnad inte 

får använda mer än ett visst antal kilowattimmar per kvadratmeter och år. I enlighet med 

skärpning av Boverkets krav på byggnaders energiprestanda årsskiftet 2009/2010 delades 

Sverige upp i tre klimatzoner, tidigare var Sverige uppdelat i två klimatzoner. Klimatzonerna 

är följande: 

 Klimatzon I: Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands län. 

 Klimatzon II: Västernorrlands, Gävleborgs, Dalarnas och Värmlandslän. 

 Klimatzon III: Västra Götlands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, Östergötlands, 

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

Blekinge och Gotlands län 

(Boverket, 2011). 

 

Tabell 2.1 redovisar maximal tillåten specifik energianvändning för bostäder och 

genomsnittlig värmegenomgångskoefficient för byggnadens omslutande byggnadsdelar enligt 

Boverkets byggregler (BBR 19, BFS 2012:26). Byggnaders specifika energianvändning får 

reduceras enligt Boverket (2011) med energi från solceller eller solfångare placerade på 

byggnadens tomt i den omfattning byggnaden kan förbruka energin. 

Tabell 2.1 Sammanställning av Boverkets krav för utformning av bostäder (Boverket, 2011). 

Klimatzon I II III 

Genomsnittlig värmegenomgångskoefficient, Um 

[W/m2 C] 

0,40 0,40 0,40 

Byggnadens specifika energianvändning 

Icke elvärmda bostäder 

[kWh/m2 Atemp och år] 

130 110 90 

Byggnadens specifika energianvändning 

Elvärmda bostäder 

[Installerat eleffekt > 10 W/m2 Atemp] 

[kWh/m2 Atemp och år] 

95 75 55 
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Sveby-programmet 

Sveby betyder ”Standardisera och verifiera energiprestanda för byggnader” och är ett 

utvecklingsprogram där bygg- och fastighetsbranschen fastställer standardiserat brukande 

för energiberäkning och verifiering av energiprestanda. De funktionskrav som finns i BBR 

tolkar bygg- och fastighetsbranschen i Sveby-programmet (Wickman & Levin, 2012). Syftet 

med Sveby-programmet är att ”[…] underlätta för fastighetsägare, byggherrar, entreprenörer, 

konsulter och byggnadsnämnder att samverka om att nå uppställda krav på byggnaders 

specifika energianvändning […]” (Wickman & Levin, 2012, s. 5). För att kunna uppnå detta 

syfte har Sveby-programmet tagit fram branschgemensamma riktlinjer för beräkning och 

mätning av byggnaders energiprestanda som kommer att få ökat betydelse med större 

efterfrågan av energieffektiva byggnader och mindre felmarginaler (Wickman & Levin, 2012). 

I Tabell 2.2 redovisas brukarrelaterade indata för flerbostadshus som har sammanställts av 

Sveby-programmet. Dessa indata är avsedda för att beräkna den förväntade energiprestanda 

hos flerbostadshus ett normalår (Levin, 2012). 

Tabell 2.2 Kortfattad sammanställning av Sveby-programmets framtagna brukarindata för nya 

flerbostadshus (Levin, 2012). 

Parameter Delparameter Delparameter Värden 

Innetemperatur Uppvärmningssäsong  21 C 

Luftflöden Behovsstyrda flöden Forcering i kök 30 min per dag 

 Vädringspåslag Energipåslag 4 kWh/m2 år 

Avskärmning Avskärmningsfaktor Total (fast och rörlig) 0,5 (0,71 och 0,71) 

Tappvarmvatten Energi Årsschablon 25 kWh/m2 

 Internvärme Möjlig att 

tillgodogöras 

20 % 

Hushållsel Energi Årsschablon 30 kWh/m2 

 Internvärme Möjlig att 

tillgodogöras 

70 % 

Personvärme Antal personer  2 rok – 1,63 personer 

3 rok – 2,18 personer 

4 rok – 2,79 personer 

 Närvarotid  14 timmar per dygn 

och person 

 Effektavgivning  80 W per person 
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Energiberäkningsprogram 

Det finns många energiberäkningsprogram som hjälper byggherrar att ställa krav på 

byggnaders energiprestanda. De energiberäkningsprogram som användes för de studerade 

projekten var Energihus-kalkyl (EHK-kalkyl), VIP+ och VIP-Energy. 

EHK-kalkyl är ett hjälpverktyg framtaget av ATON teknikkonsult AB och är ett 

utvecklingsprojekt mellan ATON teknikkonsult, Västerås Stad och Linköpingskommun. För 

närvarande ger verktyget endast stöd vid verifiering, uppföljning och energideklarering för de 

som har en tomt inom någon av de kommuner som ingår i utvecklingsprojektet men 

programmet är tillgängligt för alla (ATON teknikkonsult AB, 2012a). Enligt programmets 

hemsida utgör resultaten ett beslutstöd och en rimlig bedömning av byggnadens framtida 

energianvändning. EHK-kalkylen är anpassad för energieffektiva byggnader som högst har 

effektbehov på 20 W/m2 Atemp vid dimensionerande utetemperatur. EHK-kalkylen är en 

stationär beräkning och sker med en styrd inmatning av indata med förväntad 

beräkningsnoggrannhet på +/- 3 kWh/m2 inom intervallet 10-40 kWh/m2 (ATON 

teknikkonsult, 2012b). 

VIP-Energy hette tidigare VIP+ men bytte namn i och med den senaste versionen. VIP-

Energy är idag validerat med IEA-BESTEST, ASHRAE-BESTEST och CEN-15265 samt 20 års 

forskning och praktiskt arbete. Programmet marknadsförs av Structural Design Software och 

enligt deras produktbroschyr har programmet goda beräkningsresultat även vid utmanande 

arkitektur såsom passivhus. Programmet arbetar med att ständigt söka balans mellan tillförd 

och bortförd energi, se Figur 2.2. Programmet tillåter att dela byggnaden upp i max tio zoner 

om behovs på grund av olika installationssystem, olika verksamheter eller varierande 

inneklimat i byggnaden. Programmet är dynamiskt och simulerar vad som händer med 

byggnaden timme för timme under ett helt år (Structural Design Software, 2009). 
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Figur 2.2 Översiktsbild av energibalansen i ett flerbostadshus beräknad med VIP-Energy 

(Structural Design Software, 2009). 

 

Osäkerheter i energiberäkningar 

Resultatet av en energiberäkning utförd med hjälp av ett energiberäkningsprogram ser exakt 

och pålitlig ut men den som utförde beräkningen behövde hantera många osäkerheter. Bengt 

Bergsten, teknolog doktor, skrev en artikelserie som heter ”Energiberäkningar, roulette eller 

vetenskap?” och belyser några viktiga frågeställningar kring energiberäkningar, osäkerheter 

vid energiberäkningar och metodik och hantering av osäkerheter vid energiberäkningar 

(Bergsten, 2010a). 
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Enligt Bergsten (2010a) innehåller alla energiberäkningsprogram förenklade modeller av 

verkligheten även om en programleverantör garanterar att dess energiberäkningsprogram 

beräknar energibalansen exakt. De olika beräkningsmodellerna innehåller olika grader av 

förenklingar och mer komplicerade modellerna är, desto mer indata brukar behövas. Det 

brukar därför inte vara så att en högre grad av komplexitet ger linjärt bättre noggrannhet. 

Det är också alltför vanligt att det endast görs en enda beräkning i projekteringsskedet som är 

Boverkets enda krav (Boverket, 2009). I Sveby Energiverifikat rekommenderas att revidera 

energiberäkningar vid tre tillfällen under byggprocessen. Därmed förutsätts att 

energibalansberäkningen byggtekniskt efterliknar den verkliga byggnaden med som följd 

större sannolikhet att krav på byggnadens energiprestanda kommer att uppfyllas (Wahlström 

& Levin, 2012). Att en byggnads energibalans inte kan beräknas exakt beror främst på tre 

orsaker: 

1. Det är omöjligt att veta alla förutsättningar och indata. I stort sätt är inga indata helt 

fria från osäkerhet. Osäkerheter i indata är i många fall den största enskilda posten av 

alla osäkerheter. 

2. Att beräkna alla de olika energiflöden som sker i byggnaden är praktiskt omöjligt. 

3. Användaren måste anpassa verkligheten till beräkningsprogrammet och ett program 

kan inte vara så generellt att det i alla avseenden kan ta hänsyn till alla byggtekniska, 

installationstekniska, reglertekniska och beteendemässiga aspekter i en byggnad 

(Bergsten, 2010a; Bergsten, 2010b). 

 

Sveby-programmet utlyste hösten 2010 en beräkningstävling för att tillämpa Sveby-

programmets resultat och förankra och sprida projektresultaten i branschen. Ambitionen var 

också att få en bild av precisionen och spridningen på energiberäkningar och se hur de skiljer 

sig åt beroende på programvara och användare. Tävlingen gjordes i två steg. Det första skulle 

likna ett projekteringsskede och i det andra skulle deltagarna få ett antal uppmätta värden 

och ytterligare information om fastigheten. Inlämnade bidrag blev 18 från 14 personer. Stor 

spridning var på de inlämnade beräkningsresultaten. För steg ett varierade den specifika 

energianvändningen från 67 till 142 kWh/m2 Atemp och år. För steg två varierade den specifika 

energianvändningen från 70 till 113 kWh/m2 Atemp och år. Kortfattat var tävlingens slutsatser 

följande: 
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 Bättre kvalitetsrutiner behövs vid energibalansberäkningar. 

 Frågan om utbildningsnivå programanvändare är tillräcklig i många fall? 

 Redovisningen behöver likriktas. 

 Inte troligt att det kan förväntas bättre prognoser från energiberäkningar än med 10 

% marginal utan att ha uppmätta värden 

(Levin & Snygg, 2011). 

 

I Carlssons (2012) 30 hp examensarbete ”Osäkerhet i energisimuleringar av flerbostadshus: 

Analys av fem nybyggnationer” låg uppmätt korrigerad förbrukning mellan 10 och 29 % 

under beräknad förbrukning i de studerade objekten. Avvikelser kunde framför allt härledas 

till osäkerheter i uppskattning av tappvarmvattenförbrukning, ventilationsflöden, läckage 

och hushållsel. Krav för de studerade objekten låg mellan 98-100 kWh/m2 och år. Enligt BBR 

är det viktigt att se till att ha säkerhetsmarginaler för att täcka in rimliga variationer i 

utförande och brukande vid beräkning av energianvändning i samband med nyproduktion 

(Elmroth, 2009). 

Enligt Bergsten (2010c) kan hantering av osäkra indata göras i följande steg: 

1. Sammanställa indata och värdera ur två aspekter, dels hur osäker indata är och dels 

hur stor påverkan enskild indata har på slutresultatet. Dessa indata presenteras i en 

matris, se Figur 2.3. 

2. Nya beräkningar görs med ett sämre värde på cirka 3-6 utvalda indata som 

betraktades ha stor osäkerhet och stor energipåverkan. Separata beräkningar görs 

med endast ett osäkert värde ändrat. 

 

Två värden skulle därmed kunna presenteras enligt Bergsten (2012c); värdet från den första 

beräkningen och värdet vid ”maximal” osäkerhet. 
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Figur 2.3 En matris av osäkra indata till energiberäkningar (Bergsten, 2012c). 

 

Osäkerheter i energiuppföljning 

En jämförelse mellan uppmätt och projekterad energiförbrukning kommer i de allra flesta 

fall inte att stämma överens. För en lågenergibyggnad som har energiprestanda cirka 50 % 

bättre än krav i BBR blir marginalerna betydligt mindre och ännu mer viktigt att verifiera 

påverkan som kan härledas till brukare eller verksamhet (Wahlström & Levin, 2012).  

Alla mätinstrument har en osäkerhet och beror mätosäkerheten dels på antalet mätare och 

dels på mätarnas individuella osäkerhet. Om osäkerheten i mätmetoder är stor bör hänsyn 

tas till detta. I Sveby mätföreskrifter rekommenderas en variation på 5 % för elmätare och 

maximalt 3 % för värmemängdsmätare av nominellt flöde (Wahlström & Levin, 2012). 

Enligt BBR bör uppmätt energianvändning normalårskorrigeras men oberoende av metodik 

så medför normalårskorrigering också en viss osäkerhet till den uppmätta förbrukningen. Än 

så länge finns ingen standard för hur en klimatfil för ett normalår ska skapas och vilket 

statiskt underlag filen ska baseras på. Ett ”typiskt” väderår i beräkningsprogrammet kan 

skilja betydligt från SMHI:s normalår (Bergsten, 2010b; Wahlström & Levin, 2012). 
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2.2 Normalårskorrigering 

Ändringar i värmebehovet från ett år till ett annat kan bero på många faktorer. Avvikelser 

som beror på att det aktuella klimatet under mätåret avvek betydligt från klimatdata till 

energiberäkningar kan justeras med hjälp av så kallas normalårskorrigering. Två vanliga 

korrigeringsmetoder som används i Sverige idag är graddagsmetoden och energisignatur. 

Enligt Schulz projektrapport för EFFEKTIV (2003) går inte att säga att den ena metoden är 

generellt bättre än den andra. På årsbasis tycks det inte spela någon roll vilken metod 

används vid normalårskorrigering men på månadsbasis kan graddagsmetoden ge ibland 

mycket högre värden när det är varmare än normalt under vår, sommar och höst (Schulz, 

2003). Enligt Boverket bör uppmätt energianvändning normalårskorrigeras men metod för 

korrigering anges inte i reglerna (Elmroth, 2009). 

 

Graddagsmetoden 

Graddagsmetoden byggs på att en korrigeringsfaktor tas fram som är förhållandet mellan 

normalt antal graddagar under en period och det aktuella antalet graddagar under perioden. 

Uppmätt värmeförbrukning multipliceras sedan med korrigeringsfaktorn, se Ekvation 2.6. 

Metoden är byggnadsoberoende eftersom den beskriver det aktuella klimatet på en ort i 

förhållande till motsvarande klimat ett normalår (Schulz, 2003). 

             
                   

                        
   (2.6) 

 Ekorr = normalårskorrigerad energiförbrukning, kWh/månad 

 Etotalt = den totala energianvändningen, kWh/månad 

 GDmånad, normalår = antal graddagar aktuell månad under ett normalår 

 GDmånad, aktuellt år = antal graddagar aktuell månad under aktuellt år 

 

Graddagar per månad beräknas alltid som summan av alla dygnsmedelvärden differens mot 

+17 C. Under vår sommar och höst har solstrålningen särskilt stor betydelse vilket gör att 

graddagar endast beräknas då dygnets medeltemperatur underskrider eldningsgränsen, även 

benämnd balanstemperaturen (SMHI, 2013). Eldningsgränser är den utetemperatur vid 

vilken ingen värme behöver tillföras byggnaden för att få den önskade innetemperaturen. 

Eldningsgränser enligt SMHI visas i Tabell 2.3. Den är lägre än den önskade innetemperatur 

för byggnaden eftersom den passiva uppvärmningen ersätter en del av byggnadens 

värmeförluster. 
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Tabell 2.3 Eldningsgränser enligt SMHI (2013). 

Månad Eldningsgräns 

Maj, juni och juli +10 C 

Augusti +11 C 

April och september +12 C 

Oktober +13 C 

Övrig tid +17 C 

 

Enligt Elmroth (2009) kan metoden ge relativt stort fel i välisolerade hus som har kort 

uppvärmningssäsong och där den internvärmen utgör den större delen av uppvärmningen. 

 

Energisignatur 

Energisignaturmetoden bygger på statistiska modeller. Det betyder att för att kunna 

försumma dynamiska effekter och svängande förlopp måste beräkningar göras med 

tillräckligt långa tidssteg. Metoden förutsätter att medelvärmeeffektbehovet är en linjär 

funktion av motsvarande medelutetemperatur. Energisignaturen utgörs av de koefficienter 

som utmärker regressionslinjen som fås fram med hjälp av mätdatapunkterna. 

Balanstemperaturen för byggnaden kan sedan tas fram manuellt genom passning av 

regressionslinjen med lutningen β mot baslinjen med värdet α (Schulz, 2003). Figur 2.4 visar 

hur energisignaturen kan se ut för ett kontorshus och hur balanstemperaturen kan tas fram 

för en byggnad. 

 

Figur 2.4 Ett exempel på hur energisignaturen kan se ut för ett kontorshus. Figuren visar också 

hur balanstemperaturen kan tas fram för en byggnad (Schulz, 2003). 
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Energisignaturmetoden är heller inte särskilt lämplig för lågenergihus enligt Elmroth (2009). 

Faller mätpunkterna väl utefter den räta linjen kan metoden användas med acceptabelt 

resultat. Faller flera av punkterna utanför den räta linjen är det en indikation på att metoden 

ger ett osäkert resultat. 

Öman (1993) kom fram till i sin avhandling ”Överglasning av stora byggnadsvolymer: En 

tvärvetenskaplig utvärdering av ett köpcentrum” att graddagar underkorrigerade och 

korrigeringskoefficienten i MWh/mån °C överkorrigerade köpcentrets uppmätta 

värmeförbrukning. Korrektionen med MWh/ mån °C bedömdes dock lite bättre i denna 

studie. Öman hade uppmätt månadsenergiförbrukning för 15 år i följd i studien. 

2.3 Lågenergihus: Olika koncept 

Det finns många olika koncept för byggnader med låg energianvändning såväl i Sverige som 

internationellt. Lågenergihus är ett samlingsbegrepp för byggnader som använder mindre 

energi än vad gällande byggregler kräver men det finns inga specifika krav på ett 

lågenergihus. Enligt BBR är ett energieffektivt byggande färre köpta kilowattimmar än 

referensen, oavsett energislag. 

 

Passivhus 

Begreppet passivhus, som det är känt idag, myntades år 1988 av Bo Adamsson professor vid 

Lunds tekniska högskola och Dr. Wolfgang Feist, byggnadsfysiker från Darmstadt (Feist, 

2006; Andrén & Tirén, 2012). Passivhuskonceptet har idag fått ett genombrott 

internationellt, framförallt i den tyskspråkiga delen av kontinenten Europa. Wolfgang Feist 

grundade år 1996 det internationella passivhusinstitutets regi som används för att sprida 

idéer och kunskaper om passivhus. Idag sker där en omfattande marknadsföring för 

passivhus som är en av förklaringarna till framfångarna i den tyskspråkiga delen av 

kontinenten Europa. En annan förklaring till välgångarna där är att banker och andra 

finansiär har gynnat projekt som syftar till att minimera energiförbrukningen. I Tyskland 

erhåller passivhusprojekten ränte- och amorteringsfria lån under 10 år för den merkostnad 

som krävs för att kunna uppfylla kraven för passivhus. Det fanns cirka 25 000 passivhus i 

Europa år 2011, varav 21 000 i Tyskland, 3 500 i Österrike och Schweiz och cirka 1 800 i 

Sverige (Andrén & Tirén, 2012). 

Begreppet passivhus har sina rötter i att den passiva solinstrålningen nyttiggörs för värme 

och ljus i byggnader. Passivt värmetillskott från människor och maskiner utnyttjas också för 

att minimera konventionell tillförsel av värme. Värmen i byggnaden tas sedan till vara genom 
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ett från- och tilluftssystem med värmeväxlare (VVX) med hög värmeåtervinningsgrad. Det är 

inget krav på att passivhus ska vara utan konventionellt värmesystem. Större investeringar 

som till exempel fjärrvärme eller värmepump brukar helt enkelt inte löna sig för dessa få 

dygn som behövs värmestillskott i passivhus. Värmetillskottet som behövs erhålls därför 

oftast med hjälp av förvärmd tilluft (Andrén & Tirén, 2012). 

Beroende på de lokala klimatförutsättningarna och bygglagar skiljer sig kriterierna för 

passivhus i olika länder. Passive House Institute, PHI, (2012) ställer följande krav på 

passivhus: 

1. Tillfredsställande inomhusklimat ska uppnås utan behov av ett konventionellt 

uppvärmningssystem och luftkonditionering. Årlig energiförbrukning för 

uppvärmning får inte överskrida 15 kWh/m2 enligt Passive House Planing Packet 

(PHPP). 

2. Kravet om termisk komfort uppnås såväl vinter som sommar. 

a. Um < 0,15 W/m2 °C 

b. U-värde fönster < 0,8 W/m2 °C och g-värdet cirka 50 % 

c. Luftläckage <0,6 oms/h vid tryckskillnad på 50 Pa 

d. Värmeåtervinnig  75 % 

3. Användning av primärenergi till uppvärmning, tappvarmvatten och hushållsel får inte 

överstiga 120 kWh/m2 år. Energiberäkningar ska utföras enligt PHPP. 

 

Enligt Sveriges Centrum för Nollenergihus (2012) utvecklades de svenska kriterierna för 

passivhus tidigare av en expertgrupp utsedd av Forum för Energieffektiva Byggnader (FEBY) 

men ansvaret har övertagits av Sveriges Centrum för Nollenergihus (SCNH). SCNH är en 

förening för utveckling och spridning av energieffektivt byggande och ställer följande krav på 

passivhus, se Tabell 2.4. 
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Tabell 2.4 Krav för passivhus enligt Sveriges Centrum för Nollenergihus (2012). 

 Klimatzon 

I 

Klimatzon 

II 

Klimatzon 

III 

Anmärkning 

Effektkrav [W/m2 Atemp] 17 16 15 Tillägg för byggnader 

< 400 m2 

2 W/m2 Atemp 

Specifik 

energianvändning 

Icke elvärmda bostäder 

[kWh/m2 Atemp och år] 

58 54 50 Tillägg för byggnader 

< 400 m2 

5 W/m2 Atemp 

Specifik 

energianvändning 

Elvärmda (inklusive 

värmepump) 

[kWh/m2 Atemp och år] 

29 27 25 Tillägg för byggnader 

< 400 m2 

2 W/m2 Atemp 

Luftläckning vid 

tryckskillnad på  50 Pa 

Max: 0,30 

l/s m2 Aom 

Max: 0,30 

l/s m2 Aom 

Max: 0,30 

l/s m2 Aom 

Byggnader med 

formfaktor > 1,7  

Max: 0,5 l/s, m2 Atemp 

U-värde för fönster och 

glaspartier [W/m2 C] 

≤ 0,80 ≤ 0,80 ≤ 0,80  

 

 

Minienergihus 

Minienergihus är ett nytt koncept som FEBY utarbetade krav för men inte har tillämpas i 

någon större utsträckning (Blomsterberg, 2009). Enligt Sveriges Centrum för Nollenergihus 

(2012) har minienergihus en kravnivå mellan kravnivån för passivhus och BBR 19. Syftet 

med kraven på minienergihus är att tillfredsställande termisk komfort kan erhållas på ett 

rationellt sätt samtidigt som behovet av tillförd effekt och energi för uppvärmning är 

minskat. Värmen kan tillföras med ett konventionellt värmesystem eller med ett 

ventilationsaggregat (Blomsterberg, 2009). Enligt Sveriges Centrum för Nollenergihus 

(2012) erhålls kraven för minienergihus med att tillsätta ett påslag på passivhus kraven; + 5 

W/m2 Atemp på effektkraven, + 20 kWh/m2 Atemp på specifik energianvändning för icke 

eluppvärmda bostäder och + 8 W/m2 Atemp på specifik energianvändning för eluppvärmda 

bostäder. 
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Egenvärmehus 

Egenvärmehus har många likheter med passivhus. Konceptet har utvecklats av ByggVesta, 

White Arkitekter och WSP Environmental i Stockholm. Egenvärmehus saknar radiatorer och 

värms upp genom passiv solvärme, maskiner, de boende och genom luftburen värme. Husen 

är täta, välisolerade och ventileras via ett luftbehandlingsaggregat med 

värmeåtervinningsgrad på 90 %. Beräknad specifik energianvändning är cirka 55 kWh/m2 år. 

Ett antal flerbostadshus har byggts i Sverige enligt detta koncept till exempel i Stockholm och 

Malmö (Andersson, 2012). 

 

Nollenergihus 

Nollenergihus ska leverera lika mycket energi som de köper in under året. Husen har inte 

någon extra energitillförsel så all värme eller el som byggnaden behöver ska omvandlas eller 

tillföras av teknik på fastigheten. Konceptet innebär enligt Torcellini et al. (2006) att 

byggnader ska kunna tillfredsställa sitt energibehov med billig, lokalt tillgänglig, icke-

förorenande och förnybar energi. Tekniskt är detta möjligt men kräver stora investeringar 

som är svårt att motivera ur ett ekonomiskt perspektiv. I Sverige skulle till exempel 

motsvarande mängd av överskott av solenergi på somrarna behöva lagras eller kvittas mot 

underskott vintertid.  

Ett nettodebiteringssystem som innebär att överskott på solel sommartid kan kvittas mot 

elförbrukningen vintertid används inte i Sverige idag. Det är därför inte lönsamt att 

producera mer solel än vad byggnaderna själva kan förbruka på somrarna eftersom köpt el 

från elbolagen är dyrare än vad de betalar för lokaltproducerad el. Skillnaden på priset beror i 

största del på skattesatsen vid försäljning av el till konsumenter. Å andra sidan är det svårt 

att uppnå kraven för nollenergihus om inmatning av lokaltproducerad el till elnätet undviks 

eftersom tekniken för säsonglagring av energi är begränsad (Torcellini et al., 2006). 

 

Plusenergihus 

Konceptet påminner om nollenergihus men innebär att husen mer än tillfredsställer deras 

energibehov på årsbasis. Plusenergihus måste producera sin egen el som kan ske med 

solcellteknik, småskalig vindkraft eller möjligen kraftvärme (Andrén & Tirén, 2012). 
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2.4 Åtgärder för att skapa lågenergihus 

För att kunna skapa lågenergibyggnader måste uppmärksamhet ägnas åt att minska behovet 

av köpt energi för uppvärmning, kylning, ventilation, varmvatten- och elförbrukning. 

Möjligheterna för åtgärder ligger i att: 

 minska energiförlusterna från byggnaden utan att försämra kvaliteten på innemiljön 

 öka effektiviteten i den tekniska utrustningen 

 återvinna annars förlorad värme 

 

”[…] den billigaste och mest ekologikal kWh är den kWh som aldrig behöver användas.”1 

(Morhenne, 2007 s. 14). Det är därför väldigt viktigt att kunna minska behovet av förbrukat 

energi i byggnaden när målet är att bygga en lågenergibyggnad. Alla energiflöden måste 

analyseras och minimeras samt ta till vara den passiva solenergin men gärna också aktiv 

solenergi med tanke på att använda ekologisk energi. Netto passiv solenergi tillförs 

byggnaden när den överskrider förlusterna genom fönstren. Energifönster uppnår högre 

netto passiv solenergi även om deras lågemissions skikt minskar deras totala soltransmission 

genom fönstren. Allmänt gäller att den passiva solenergin är viktigast för byggnader på våren 

när det fortfarande finns behov för uppvärmning och dagarna har blivit längre med starkare 

solinstrålning (Hastings, 2007). 

 

Minimera transmissionsförlusterna 

Den första åtgärden är att begränsa transmissionsförlusterna genom klimatskalet. 

Transmissionsförlusterna kan begränsas betydligt med att ställa höga krav på: 

 isoleringsegenskaper hos väggar, tak, grund, fönster och ytterdörrar 

 lufttäthet 

 konstruktionslösningar för att minimera köldbryggor 

 

Byggherren formulerar en mängd olika krav i sitt programarbete till att få rätt kvalitet i 

byggnaden. Lufttätheten är ett exempel som måste tas på riktigt allvar i lågenergihus och kan 

vara helt avgörande för slutresultatet. Därför är alla skarvar, genomföringar och anslutningar 

kritiska moment i produktionen och måste ges extra uppmärksamhet. Sandberg et al (2007) 

har tagit fram en checklista för byggherren för att kunna styra byggprocessen så att 

                                                        

1 ”[…] the least expensive, most ekological kWh is the kWh which is never needed.” 
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byggnadens lufttäthet blir den önskade. Enligt checklistan behöver byggherren ha tydliga 

krav avseende lufttäthet, tydliggjord ansvarsfördelningen, kontrollera erforderlig kompetens 

hos aktörer och följa upp att kraven uppfyllts. Enligt Sandberg (2012) har en mognad 

uppnåtts bara på några år vad avser täthet i klimatskalet. Kravnivåer som ställs för passivhus 

och uppfattades som orimliga för några år sedan betraktas som en självklarhet idag. 

Danebjer och Ekström (2012) granskade tre referensobjekt av olika karaktär och gjorde 

datorsimuleringar i beräkningsprogrammen HEAT2 och HEAT3 for att ta fram olika 

detaljers värmeflöden i sitt 30 hp examensarbete ”Köldbryggor i lågenergihus”. Deras 

slutsats var att om en schablon används för andelen köldbryggor i lågenergihus bör den vara 

runt 35-40 % av de totala transmissionsförlusterna. På grund av variationen i beräkningarna 

vore dock den bästa metoden att alltid beräkna köldbryggorna var för sig. Enligt deras 

beräkningar visade det sig att kantbalken var den köldbrygga som hade störst 

transmissionsförluster men det var fönsteranslutningarna som utgjorde störst andel av 

transmissionsförlusterna genom köldbryggor (Danebjer & Ekström, 2012). 

Ulla Janson (2010) analyserade fyra passivhus projekt i sin doktorsavhandling ”Passive 

houses in Sweden: From design to evaluation of four demonstration projects” och kom fram 

till att i några av projekten underskattades köldbryggornar i energiberäkningarna och i andra 

överskattades de, jämfört med mätningar. Enligt Saint-Globain Isover AB (2007) som är en 

global koncern med en världsledande position inom isolerteknik kan köldbryggor i 

klimatskärmen stå för 20-30 % av transmissionsförlusterna för en byggnad. 

Andra egenskaper som påverkar transmissionsförlusterna genom klimatskalet är: 

 byggnadens form, stora kompakta byggnader har lägre formfaktor och därmed lägre 

förluster per uppvärmd yta: Formfaktor (F) = Aom/Atemp 

 byggnadens placering och orientering 

 fönsters placering, orientering och storlek åt olika vädersträck 

 stommens och stomkompletteringens värmetröghet 

 

Söderorienterade fasader är att föredra för att kunna utnyttja ljusinflödet men också till att ta 

till vara den passiva solinstrålningen (Andrén & Tirén, 2012). För att kunna undvika 

övertemperaturer sommartid behövs ofta solavskärmning. Öppen planlösning och tungt 

material där solen skin rekommenderas också för att minimera övertemperatur sommartid. 

Hastings (2007) rekommenderar 50 % fönsterandel i den söderorienterade fasaden för att 

kunna uppnå maximum dagsljusinsläpp. Enligt Hastings har passiv solenergi genom fönster i 

kallt klimat inte kunnat kompensera för värmeförluster genom fönster och rekommenderar 

därför måttlig fönsteryta mot BRA. Det mest praktiska blir att arbeta med form och placering 
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på fönster så att tillräckligt med ljus släpps in. Höga fönster släpper in ljus långt in i rummen 

(Hastings, 2007). 

Med hjälp av simuleringar har Peuhkiri et al. (2011) kunnat konstatera att för lågenergihus i 

kallt klimat finns det möjlighet att få positiv energibalans för energifönster i söderläge. 

Energibalansen för fönster mot öst och väst ligger nära noll men ändå på minus sidan. 

Peuhkiri et al. (2011) rekommenderar följande andelar fönsterytor av ytterväggsarean för 

kompakta lågenergiflerbostadshus i kallt klimat; söder 40-60 %, öst och väst 10-20 % och 

nord < 5 %. Eftersom fönstrens svaga punkter är båge och karm rekommenderar Hastings 

(2007) hög andel glas i förhållande till fönsterarea. 

Janson (2010) kom fram till i sin studie av fyra passivhus projekt att passiv solenergi inte 

påverkar effektbehovet i passivhus i Sverige. Trots det kan uppvärmningsbehovet minska lite 

grand med att ha större fönsterareor mot söder. Jansons resultat byggde på mätningar av 

direkt och diffuse solinstrålning samt simuleringar i programmet DEROB-LTH. Enligt 

Perssons (2003) simuleringar i programmet DEROB skiljde inte mycket i energibehovet för 

Lindåsprojektet, Sveriges första passivhusprojekt, när den glasade söderfasaden vreds helt 

om så att den riktades mot norr. Det skiljde dock 26 respektive 28 % i värmebehov för husen 

när den stora glasfasaden vände mot öst respektive väst jämfört med söderfallet samt en liten 

ökning i kylbehov för båda fallen. När den stora glasfasaden vände mot nord ökade 

värmebehovet om 33 % men kylbehovet minskade om 27 %. 

I lågenergibyggnader som passivhus ställs krav på låga u-värden i klimatskalet men inte på 

val av konstruktion för stommen. I en värmetrög byggnad kan överskottsvärmen lagras och 

sedan avges när temperaturen sjunker. Ofta handlar det om överskottsvärme från solen som 

lagras i en tung stomme på dagen och läcker ut igen på natten när temperaturen sjunker. En 

tung stomme ger därmed ett jämnare inneklimat och effektbehov (Karlsson et al., 2010). 

Enligt Rönneblad och Byfors (2012) brukar en tung stomme sammanfattningsvis använda två 

till femton procent mindre energi än lätt, om övriga värmefysikaliska egenskaper är de 

samma. Detta är ett av resultaten från projektet ”Energibesparing genom utnyttjande av 

tunga byggnaders termiska beteende baserat på nya material, konstruktioner och 

värmelagringssystem” inom Cerbof. Projektet var ett samarbete mellan Lunds Tekniska 

högskola, Luleå tekniska högskola, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SP, NCC och 

Cementa AB (Wadsö et al., 2012). 
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Minimera ventilationsförlusterna 

I en byggnad där värmeförlusten är låg genom klimatskalet blir ventilationens andel av 

värmeförlusterna väsentligt. Efter att ha minimerat transmissionsförlusterna blir nästa steg 

att minimera ventilationsförlusterna. Ventilationsförlusterna orsakas av luften som lämnar 

byggnaden men med återvinning kan förlusten minskas. Enligt BBR är krav för 

ventilationsflödet i bostäder 0,35 l/s, m2 när någon vistas där och 0,10 l/s, m2 då ingen vistas 

där. För att kunna styra luftflödena krävs täta hus. BBR ställer inga krav på min luftläckning 

genom klimatskalet eftersom den ingår i energikravet. Enligt Sveriges Centrum för 

Nollenergihus (2012) får luftläckning genom klimatskalet för bostäder maximalt vara 0,30 

l/s, m2 vid en tryckdifferens på 50 Pa. För små byggnader med en formfaktor över 1,7 för 

läckflödet vara maximalt 0,5 l/s, m2 Atemp. 

Det är många parametrar som måste tas hänsyn till vid utformning av ventilationssystemet. 

Enligt Morhenne (2007) är nummer ett att ta reda på om något utrymme är överventilerat. 

Nummer två är att fläktarnas elförbrukning ska minimeras. Det är också viktigt att 

kanallängder och utformning designas så att hydrauliskt tryckfall minimeras, korta är bra. 

Sist men inte minst viktigt är ventilationsaggregatets tekniska prestanda. Det viktigaste 

kravet på ventilationsaggregatets värmeväxlare är att värmeåtervinningsgraden är hög. Olika 

tekniska lösningar med plattvärmeväxlare eller roterande värmeväxlare har diskuterats i 

branschen. Frågor som om ett gemensamt aggregat ska användas för ett antal lägenheter 

eller om individuella aggregat ska användas för varje lägenhet har också diskuterats i 

branschen. Enligt Andrén och Tirén (2012) måste varje projekt utgå från sina speciella 

förutsättningar i dessa frågor och hitta en lösning som uppfyller krav på teknik och funktion.  

Enligt Andrén och Tirén (2012) kräver den roterande värmeväxlaren allmänt mindre 

utrymme, den är billigare, enklare att styra och det ska inte finnas någon risk för kondens 

med den. Den roterande värmeväxlaren ger också en högre verkningsgrad. Fördelarna med 

plattvärmeväxlaren är att den garanterar att tilluft och frånluft inte kan blandas. Figur 2.5 

redovisar bilder av roterande värmeväxlare och plattvärmeväxlare. 
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Figur 2.5 a och b Olika typer av värmeväxlare      

   a) Roterande värmeväxlare (vänster) b) Plattvärmeväxlare (höger)  

         (Svensk Ventilation, 2013). 

2.5 Aktiv solenergi till lågenergihus 

Global instrålning kallas den solinstrålning som kan tillgodogöras i en byggnad. Den 

påverkas av faktorer som lokalisering, antal soltimmar, reduktion i atmosfär och moln samt 

infallsvinkeln på den absorberande ytan. På jordens ökenområden, nära ekvatorn, är 

medeltalet för solinstrålningen på markytan 2 500 kWh/m2 och år. I Sverige är medeltalet för 

solinstrålningen cirka 1 000 kWh/m2 och år (Andrén, 2011).  

Nyttiggjord solinstrålning minskar med avvikande vädersträck från söder och avvikande 

infallsvinkel från 0. Direkt solenergi kan tillgodogöras i en byggnad som värme eller som el. 

Nedan presenteras system inom solenergianläggningar och deras komponenter. 

 

Solfångare 

Den viktigaste komponenten i ett solvärmesystem är solfångaren. Till villa- och 

flerbostadssystem används i huvudsak två olika utföranden som är plana solfångare och 

vakuumsolfångare: 

 Den plana solfångaren består av en ramkonstruktion med en baksidesplåt som 

placeras i botten. På baksidesplåten läggs isolering täckt av en damm- och 

diffusionsspärr. Ovanpå isoleringen placeras absorbatorn som invalsas mellan två 

aluminiumplåtar. Genom röret passerar en värmebärare som värms upp av 
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absorbatorn. Täckmaterialet utgörs normalt av härdat antireflexbehandlat glas 

(Andrén, 2011). 

 Vakumsolfångaren består av ett glasrör där vakuum råder och cirkulär absorbator 

som utan reflektor utnyttjar den diffusa solinstrålningen effektivare än andra 

konstruktioner. Eftersom vakuum varken leder kyla eller värme blir prestandan upp 

till 30 % bättre än i en plan solfångare. Värmeöverföringen kan ske torrt eller med en 

våt överföring som påminner om en plan solfångare (Andrén, 2011). 

 

Sveriges tekniska Forskningsinstitut (SP) testar och utfärdar certifieringen Solar Kaymark 

som är en EU-gemensam kvalitetsmärkning av solfångare. Angivna årsutbyten är då 

beräknade för en solfångare som är vänd rakt mot söder, med en lutning på 45 och 

väderdata som gäller för Stockholm med en solinstrålning på 1 156 kWh/m2 (Andrén, 2011). 

Fortfarande är vakuumsolfångare dyrare men under senare år har priset för tekniken 

pressats genom produktion av stora tillverkningsserier i Kina. Enligt Andrén (2011) har 

marknadsandelen för vakuumsolfångare stigit från några få procent år 2000 till cirka 50 % år 

2010 i Sverige. Solvärmesystemet med styrutrustning, cirkulationspump och rörledning till 

och från solfångarna skiljer sig inte mellan plana- och vakuumsolfångare. 

En av de viktigaste delarna i solvärmesystemet är cirkulationspumpen som styrs via en 

reglercentral. När temperaturen i solfångarna överstiger temperaturen i ackumulatortanken 

startar värmebärarens cirkulation. Eftersom det rör sig om ett slutet system krävs ett 

expansionskärl för att ta upp volymökningen i värmebäraren. En backventil bör alltid finnas 

för att förhindra en ofrivillig självcirkulation som uppstår på grund av att varmare vätska är 

lättare än kall. En reglerventil rekommenderas för att säkerställa ett jämt flöde genom alla 

solfångare och ett smutsfilter mellan två avstängningsventiler. De vanligaste typerna av 

värmeväxlare, i de slutna systemen, är rörbatteri som monteras direkt i ackumulatortanken 

eller en extern plattvärmeväxlare. Värmebäraren är nästan alltid glykolblandat vatten i 

Sverige eftersom det är viktigt att de klarar stora skillnader i temperaturer (Andrén, 2011). 

Under samma yttre förhållanden har solfångarna bättre verkningsgrad vid lägre 

arbetstemperatur som en följd av mindre värmeförluster. Detta redovisas tydligt av 

”Karlssons formel”2 där årsvärmeproduktionen är lika med absorberad solinstrålning 

reducerad med värmeförlusten från solfångaren, se Ekvation 2.7. 

 

                                                        

2 En formel för prestandaberäkningen av solfångare som Björn Karsson utvecklade under sin tid på 
Vattenfall AB. 
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                 (2.7) 

 E = solfångarens årsvärmeproduktion, kWh/m2 år 

 0 = den del av solstrålningen som når absorbatorn och absorberas där, %. Typiskt 

värde är 0,8. 

 G = solinstrålning, kWh/m2 år . Typiskt värde för en solfångare i rakt söderläge med 

45 lutning i Sverige är cirka 800 kWh/m2 år. 

 F’U = a1+a2*T  = total värmeförlustfaktor, W/m2 °C. Typiskt värde är 3,5-4,5 

 W/m2 C. 

o a1 = temperaturoberoende värmeförlustfaktor, W/m2 °C 

o a2 = temperaturberoende värmeförlustfaktor, W/m2 °C2 

 T = temperaturdifferensen mellan solfångarens arbetstemperatur och 

omgivningstemperatur, °C. Till exempel: (Tsolfångare-13 C). 

 h = drifttid, timmar. Typiskt värde är cirka 1270 timmar per år i Sverige då 

instrålningen är > 300 W/m2 

(Karlsson, 2012a). 

 

Den teoretiska årsvärmeproduktionen från en plan solfångare i Sverige kan därmed räknas 

fram med hjälp av Karlssons formel och typiska värden, se följande beräkning:  

E=0,8·800-4(60-13)·1,27=401 kWh/m2 år 

 

Enligt Andrén (2011) kan ett bra system med en plan standardsolfångare ge 400-500 

kWh/m2 och år i Sverige. Värmeutbytet kan påverkas lika mycket av systemuppbyggnaden 

som av solfångarprestandan. Medeltemperaturen i solfångaren påverkar också värmeutbytet. 

En sänkning om 10 °C av arbetstemperaturen i solfångaren ger i allmänhet 10 % högre 

värmeutbyte. Figur 2.6 visar simulerat årsutbyte från plan solfångare i rakt söderläge i 

Stockholm. Solfångaren simulerades med lutningen 40 respektive 60° och redovisas resultat 

för arbetstemperaturerna 30, 40, 50 och 60 °C. Programmet som användes för simuleringen 

är WINSUN0702.Arkitekt.trd. Solfångaren har ηo = 0,80, a1 = 3,5 och a2 = 0,02. 
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Figur 2.6 Simulerat årsutbyte från plan solfångare i rakt söderläge i Stockholm. 

Solvärmen kan nyttjas enbart för tappvarmvattenberedning eller också till uppvärmning 

genom ett så kallat kombisystem. Enligt Andrén (2011) är en bra tumregel för flerbostadshus 

att dimensionera solvärmen för att täcka 40-50 % av tappvarmvattenbehovet. Då solfångaren 

endast ska producera tappvarmvatten mot en mindre beredarvolym räcker 3-4 m2 plan 

solfångare per lägenhet. Normal täckningsgrad av den totala värmelasten ligger mellan 20-35 

% beroende på värmelast, systemutformning, solarfångprestanda samt lutning, vädersträck, 

rörledningslängd och isolering. Enligt Andrén (2011) gäller att samordna systemet i en 

gemensam värmecentral för att erhålla den bästa ekonomin för flerbostadshusen. Det är 

också ekonomiskt att skapa förutsättningar så solvärmen kan arbeta tillsammans med en 

värmekälla som kräver någon form av ackumulatortank. Eftersom solfångarna omvandlar 

mest energi vid en hög belastning finns normalt ingen anledning att överdimensionera ett 

solvärmesystem med en överproduktion av värme de månader som solinstrålningen är som 

högst. Enligt Karlsson (2012b) ska solfångararean dimensioneras så att den täcker behovet av 

tappvarmvatten i juli. Om större area väljs finns risk för överproduktion och överhettning i 

solkretsen. 

 

Pelletskamin kombinerad med solfångare 

Pellets är det vanligaste biobränslet för små och medelstora pannor i Sverige idag. En 

biobränsleeldad värmecentral består vanligen av ett bränslelager, själva pannan, en 

anordning som matar pannan med bränsle, an ackumulatortank och kanaler för rökgas samt 

en skorsten (Ekelin, Landfors & Andersson, 2006). Enligt Andrén (2011) är kombinationen 

solvärme och pelletsbrännare mycket intressant eftersom solvärmens sommarfördelar kan 

kombineras med biobränslets miljö- effekt- och kostnadsfördelar. Det bästa är att ha 
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ackumulatortank med elpatron för att kunna stänga av biobränslepannan helt under 

sommarmånaderna när pannan annars körs på låg effekt. 

 

Bergvärme kombinerad med solfångare 

En värmepump fungerar i princip som ett kylskåp. Med hjälp av den eldrivna kompressorn 

flyttar värmepumpen värme från husets omgivning. Med ett bergvärmesystem hämtas 

värmen genom ett antal borrhål och transporteras till värmepumpen via en kollektorslang 

som är fylld med frostskyddad vätska. Måttet på hur mycket värme som avges i förhållande 

till hur mycket el pumpen drar kallas pumpens värmefaktor eller COP. Den faktor varierar 

med temperaturen och pratas därför oftast om årsmedelvärmefaktorn som inte är ovanligt 

att har ett värde på cirka tre. 

Enligt Andrén (2011) har kombinationen sol och värmepump tilldragit sig allt större intresse 

och pressat leverantörerna att se över kombinationsmöjligheterna. Å andra sidan är nyttan 

med solvärmen i kombination med en värmepump inte självklar. Generellt kan sägas att 

oavsett värmepump sparar solvärmen drifttid genom att den värme som solfångarna tillför 

ersätter motsvarande drifttid för värmepumpen. Solvärmen konkurrera då med 

värmepumpens rörliga kostnad, se Räkneexempel 2.1 -2.2. 

Räkneexempel 2.1 

Tappvarmvattenbehov för ett flerbostadshus  25 000 kWh/år 

Ett solvärmesystem med 50 % täckningsgrad  -12 500 kWh/år 

Total köpt energi för tappvarmvatten   12 500 kWh/år 

 

Räkneexempel 2.2 

Tappvarmvattenbehov för ett flerbostadshus  25 000 kWh/år 

En värmepump med COP=3 (25 000/3)·2  -16 670 kWh/år 

Ett solvärmesystem med 50 % täckningsgrad  -4 165 kWh/år 

Total köpt energi för tappvarmvatten   4 165 kWh/år 

 

Enligt Andrén (2011) har många lockas av den tanken att återladda ett borrhål med 

solvärmen. Försök har blivit gjorda men enligt forskarna är detta tekniskt avancerat och 

utmanande. Bristfällig reglering kan äventyra pumpens hållbarhet eftersom 
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ingångstemperaturen i värmepumpen aldrig får överstiga +20 C. Dessutom är det osäkert 

hur den tillförda värmen kan lagras och återanvändas. 

 

Solceller 

En solcell är den komponent i solelanläggningen som omvandlar solenergi till el utan att 

något material eller ämne förbrukas. Solceller består av: 

 metallkontakt på framsida 

 lag av ämne med antireflex egenskaper 

 halvledarmaterial, vanligtvis kiselbricka (n-kisel), med negative laddning 

 halvledarmaterial, vanligtvist kiselbricka (p-kisel), med positiv laddning 

 metallkontakt på baksida 

(Dresel, 2011). 

När solinstrålningen träffar solcellen blir halvledarmaterialet elektriskt ledande och 

metallkontakterna samlar upp laddningen. Eftersom spänningen från en enskild solcell är 

endast cirka o,5 Volt seriekopplas ett antal solceller i en solcellsmodul med en 

modulspänning på 12 V eller 30-40 V för att anpassas till nätanslutna anläggningar (Andrén, 

2011). Serikopplingen ökar spänningen men den innebär också att den cell som producerar 

minst blir begränsande för strömmen i hela modulen. En helt mörklagd cell fungerar då som 

en diod och hindrar strömmen att passera. Det samma gäller seriekopplade moduler. 

Modulerna har därför, i de flesta fall, så kallade shuntdioder som kopplas parallellt över 

modulens celler. Shuntdioderna är ofta två per modul och behöver 0,6 V för att kunna 

passera strömmen. Den belysta delen kan därmed fortfarande ge effekt trots att delar av 

modulen skuggas (Dresel, 2011; Karlsson, 2012c). 

Vid tillverkning av solcellsmodulerna görs en kontrollmätning på effekten vid solstrålning på 

1000 W/m2, solcellstemperatur på 25 C och infallsvinkeln 0  (Andrén, 2011; Karlsson, 

2012d). I själva verket ger en modul i stort sätt aldrig exakt den effekt som den är märkt med 

eftersom verkliga förhållanden är sällan lika med standard test förhållanden. 

Solcellsmodulens elproduktion per år kan beräknas med följande formel: 
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                  (2.8) 

 E = solcellsmodulens elproduktion, kWh/år 

  = verkningsgrad, %. Kiselsolceller arbetar med upp till 20 % verkningsgrad 

(Andrén, 2011). 

 A = modulens area, m2 

 H = medelsolinstrålning, kWh/m2 år. Typiskt värde är 1 200 kWh/m2 år för en yta i 

rakt söderläge med en lutning på 40  i Sverige. 

  = korrigeringsfaktor på grund av att solcellsmodulens arbetstemperatur är > 25 C 

och infallsvinkeln är > 0. Typiskt värde är 0,85-0,9. 

 Ppeak = maximal effekt, kW/(kW/m2) 

(Karlsson, 2012d). 

 

Teoretisk årlig elproduktion kan därmed räknas fram för solcellsmoduler i rakt söderläge, 

med en lutning på 40  och maximal effekt på 1 kWp i Sverige: 

E =·Ppeak·H = 0,85·1·1 200 = 1 020 kWh/år 

 

I en självförsörjande solelanläggning hör till solcellsmoduler, batteribank samt regulator för 

laddning och urladdning. I ett nätanslutet solcellssystem måste solcellsmodulerna kopplas 

till en eller fler växelriktare som konvertrar likströmmen (AC) från solcellerna till växelström 

(DC). Därmed kan överskott på solel från solcellssystemet överföras till elnätet.  

Enligt Karlsson (2011b) ska solcellsanläggningar dimensioneras så att de täcker behovet av el 

under sommaren. Större solelanläggningar ska undvikas eftersom det inte är möjligt att 

räkna hem dem med ett debiteringssystem som samlar in data per timme. För såväl ett 

solelsystem som ett solvärmesystem är det energibesparingen som är det viktiga för 

byggnaderna. 

2.6 Tidigare drifterfarenheter från lågenergihus 

På internationell nivå finns ganska många demonstrationsprojekt inom lågenergibyggnader. 

De flesta av projekten är dock passivhusprojekt i den tyskspråkiga delen av kontinenten 

Europa. Nedan beskrivs kortfattat några valda demonstrationsprojekt inom 

lågenergiflerbostadshus och deras drifterfarenheter. Alla valda projekt har installerat 

solfångare för uppvärmning av tappvarmvatten. 
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Världens första passivhusprojekt i Darmstadt, Tyskland 

Innan det första demonstrationsprojektet inom passivhus skulle byggas i Darmstadt i 

Tyskland övervakade en forskningsgrupp åtta forskningsprojekt direkt kopplade till teknik 

och design av ett passivt hus. Resultaten användes sedan till världens första passivhusprojekt 

i Darmstadt som blev färdigställt år 1991, se Figur 2.7 (Feist, 2006). 

Darmstadtprojektet består av fyra lägenheter på 156 m2 fördelade på 3 våningsplan. Huset 

har platsgjuten källare, ytterväggar som består av stålpelare, kalksten och isolering av 

expanderad polystyren och taket är en träkonstruktion med grönt yttertak. Ytterväggen har 

ett u-värde på 0,14 W/m2 C, yttertaket 0,1 W/m2 C och fönstren 0,70 W/m2 C för 

glasdelen. Ventilationssystemet är ett från- och tilluftssystem med värmeväxlare och 

förvärmning av tilluften i markförlagda kanaler. Resultat från tryckprovning gjord år 2001 

var 0,3 oms/h vid 50 Pa tryckskillnad över klimatskalet. Med hjälp av termografikkamera 

konstaterades att klimatskalet inte hade några köldbryggor (Feist, 2006). 

 

Figur 2.7 Världens första passivhusprojekt i Darmstadt, Tyskland. Projektet färdigställdes år 

1991 (Passipedia, 2013), Foto: Wolfgang Feist. 

Enligt Feist (2006) vågade de inte att inte installera några radiatorer i byggnaden eftersom 

projektet var det första inom passivhus. Mätningar visade sedan att maximum effektbehov på 

vintern inte nådde 10 W/m2 Atemp. Uppmätt värmeförbrukning var 19,8 kWh/m2 år för det 

första året i drift och 11,8 kWh/m2 år för det andra året i drift. Medelvärdet för uppmätt 

värmeförbrukning senare år blev < 10 kWh/m2 och år som var väldigt nära det projekterade 

värdet. Vakuumsolfångare installerades för varmvattenproduktion, 5,3 m2 per lägenhet, som 

har 66 % täckningsgrad. Solkretsen integrerades i en gaspanna. Enligt mätningar hade 

värmeväxlaren i ventilationssystemet 80 % verkningsgrad och var projektet det första att 

använda DC fläktar med hög verkningsgrad och låg ljudnivå. Total uppmätt köpt energi för 

värme, hushållsel, fastighetsel, varmvatten och matlagning (gas) är 32 kWh/m2 och år (Feist, 

2006). 
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Lindåsprojektet i Sverige 

Sveriges första passivhusprojekt uppfördes i Lindås, 20 km söder om Göteborg år 2001, se 

Figur 2.8. Byggherren var Egnahemsbolaget och husen ritades av Efem arkitektkontor AB 

med idén att minimera energiförlusterna så mycket att det inte skulle behövas installera ett 

separat värmesystem för husen. I projektet användes för första gången begreppet ”hus utan 

värmesystem” (Andrén, 2012). 

 

Figur 2.8 Lindåsprojektet, Sveriges första passivhusprojekt. Projeketet blev färdigställt år 2001 

(Efem arkitektkontor AB, 2013). 

Lindåsprojektet består av 20 radhusbostäder i två plan på 120 och 124 m2 som är fördelade 

på fyra huskroppar. Husens stomme är gjord av träkonstruktion på platta på mark. 

Ytterväggen har ett u-värde på 0,10 W/m2 C, yttertaket 0,08 W/m2 C, fönstren 0,85 W/m2 

C och grunden 0,09 W/m2 C. Entrén är belägna mot norr och är försedda med ett vindfång. 

Byggnadernas söderfasader har stora fönster med solavskärmning från ett stort takutsprång 

och balkong. Varje lägenhet är försedd med 5 m2 solfångare i söderläge och lutning 27. 

Tilluften värms upp via en elvärmare på 900 W. Lufttätheten i samband med färdigställandet 

av husen var 0,2-0,4 l/m2, s (Boström et al., 2003; Eek & Wall, 2007; Sikander et al., 2011). 

Efter två år i drift konstaterades att passivhusen i Lindås använde mer energi än som 

beräknades vid projekteringen med programmet DEROB-LTH. Projekterad köpt energi för 

värme, varmvatten, fastighetsdrift och hushåll var 49 kWh/m2 och år jämfört med 

medelbehovet av uppmätt energi på 68 kWh/m2 och år. Byggnadernas energibehov för 

uppvärmning är 14,3 kWh/m2 år och behov för varmvattenproduktion är 15,2 kWh/m2 och 

år. Lägenheterna använder 31,8 kWh/m2 år till hushållsel och 6,7 kWh/m2 år till fastighetsel. 

Projektets uppmätta specifika energianvändning är 36,2 kWh/m2 och år (Ruud & Lundin, 

2004; Eek & Wall, 2007). 
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Med hjälp av energiberäkningsprogrammet VIP+ 3.1. analyserade Tegvald och Undén (2006) 

i sitt examensarbete varför husen använde mer energi än projekterades. De kom fram till att 

det största skälet var att inomhustemperaturen blev högre än projekterad. Dessutom blev 

användningen av hushållsel högre än förväntad och de geometriska köldbryggorna hade 

underskattats. Med hjälp av datorprogrammet HEAT2 och arkitektritningar kom de fram till 

att det totala värmegenomgångstalet (UA-värdet) skulle öka med 28 % för gavellägenheterna 

och 19 % för mittlägenheterna med deras beräknade kölbryggor. Solfångarens täckningsgrad 

för varmvatten blev också lägre än projekterad, 37 % jämfört med 50 % (Boström, 2003). 

Efter 10 års drifttid utvärderade Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut (SP) 

Lindåsprojektet och konstaterade att: 

 Husen har fortfarande låg energianvändning. År 2010 låg lägenheternas 

energianvändning i intervallet 55-85 kWh/m2 för värme, varmvatten, fastighetsdrift 

och hushåll. 

 Husen har samma goda lufttäthet som när de byggdes. 

 Värmeväxlarna har samma goda funktion efter 10 års drift. 

 De boende är nöjda med den goda innemiljön och den låga energianvändningen. 

 För att få en varaktigt låg energianvändning är det viktigt att övervaka att 

installationer fungerar som de ska 

(Sikander et al., 2011) 

 

Wechsel flerbostadshus i Stans, Schweiz 

Wechsel blev färdigställt år 2001 och är det första flerbostadshuset byggt enligt passivhus 

standard i staden Stans i mellan Schweiz. Initiativet till bygget togs av fyra familjer som ville 

bygga en energieffektiv byggnad åt sig och använda passiv och aktiv solenergi eftersom den är 

ekologisk och billig. Resultatet blev att det skulle konstrueras ett passivhus. 

Byggnaden består av åtta lägenheter som fördelas på fyra våningsplan ovan mark. Huset 

vänder mot söder (30 väst) och har stora fönster på söder fasaden. Tekniskt utrymme, 

tvättstuga och förråd är placerade i källaren samt parkering för de boende. Huset är byggt av 

prefabricerade träkonstruktioner med bärande pelare och balkar av stål. Balkongerna är 

fribärande betongkonstruktion som vilar på stålpelare. Genomsnittlig 

värmegenomgångskoefficient (Um) för klimatskalet är 0,26 W/m2 C. Byggnadens läckage 

efter färdigställande var 0,6 oms/h vid 50 Pa tryckskillnad över klimatskalet. 

Ventilationssystemet är ett från- och tilluftssystem med värmeväxlare och förvärmning av 

tilluften i markförlagda kanaler. För varmvatten och värme produktion installerades 
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Pelletskamin kombinerad med solfångare. Solfångaren är placerad på taket i rakt söderläge, 

med 45 lutning och har en area på 40,5 m2. Nätanslutna solceller på 1,44 kWp med 30  

lutning finns också på taket och används för att avfukta den ouppvärmda källaren. Första 

året i drift producerade solcellerna 1694 kWh (Enz & Primas, 2007). 

Byggnadens energibehov för uppvärmning är 11,6 kWh/m2 år och behov för 

varmvattenproduktion är 15,9 kWh/m2 och år. Solfångarnas täckningsgrad av den totala 

värmelasten är 30 %. Lägenheterna använder 15,7 kWh/m2 år till hushållsel och 3,1 kWh/m2 

år till fastighetsel. Byggnadens uppmätta specifika energianvändning blir därmed 30,6 

kWh/m2 år (Enz & Primas, 2007). 

 

Passivhusen på Oxtorget, Sverige 

Kvarteret Oxtorget i Värnamos centrum färdigställdes år 2006. Det var Värnamo kommuns 

allmännyttiga bostadsföretag, Finnvedsbostäder, som lät uppföra 40 stycken hyreslägenheter 

som passivhus. Förebilden är Lindåsprojektet. Lägenheterna är fördelade på fem huskroppar 

i två eller två och ett halvt plan med allt ifrån två till fem rum och kök. Grundläggningen är 

platta på mark och den bärande stommen är platsgjuten betong (innerväggar och 

mellanbjälklag) och stålpelare. Ytterväggar och tak är träkonstruktion. Ytterväggen har ett u-

värde på 0,095 W/m2 C, yttertaket 0,07 W/m2 C, fönstren 0,94 W/m2 C och grunden 0,09 

W/m2 C. Varje lägenhet har ett från- och tilluftsaggregat med värmeväxlare och ett eldrivet 

värmebatteri som värmer tilluften då extra värmetillskott behövs. Solfångaranläggning på 25 

m2 är placerad på taket på varje byggnad och varierade täckningsgraden av varmvatten för 

byggnaderna mellan 34-53 % andra driftsåret. Solvärmen är kombinerad med elpanna 

(Janson, 2010). 

Enligt Jansons avhandling (2010) använder Värnamoprojektet 9 kWh/m2 år för 

uppvärmning (normalårskorrigerad), 14,2 kwh/m2 år för varmvatten och 11,2 kwh/m2 och år 

för fastighetsel. Specifik energianvändning (köpt energi) är 34,7 kWh/m2 och år jämfört med 

29 kWh/m2 och år som är SCNH:s krav (2012) för elvärmda passivhus i klimatzon III. När 

utomhustemperaturen var lägre än noll varierade den uppmätta energianvändningen i 

lägenheterna mycket. Det visar att det inte var starkt samband mellan sjunkande 

utomhustemperatur och högre energianvändning. Den högre uppmätta energianvändningen 

berodde mera på hyresgästerna än utomhustemperaturen. Projektets uppmätta effektbehov 

för uppvärmning är 10,9 W/m2 (Janson, 2010). 
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Frillesås passivhusen, Sverige 

I Frillesås, söder om Göteborg, lät Eksta Bostads AB uppföra 12 lägenheter i tre huskroppar 

byggda som passivhus. Husen är i två plan och färdigställdes år 2006. Grundläggningen är 

platta på mark och mellanbjälklaget är filigranbjälklag som vilar på stålpelare. Ytterväggar 

och taket är av träkonstruktion. Ytterväggen har ett u-värde på 0,11 W/m2 C, yttertaket 0,08 

W/m2 C, fönstren 0,85 W/m2 C och grunden 0,11 W/m2 C. Varje lägenhet har ett från- och 

tilluftsaggregat med värmeväxlare och ett vattenburet eftervärmningsbatteri kopplat till 

fjärrvärme. Solfångare på taket på en fristående värmecentral kombinerad med fjärrvärme 

förser fastigheterna med tappvarmvatten (Janson, 2010). 

Enligt Janson (2010) använder Frillesåsprojektet 18,8 kWh/m2 år för uppvärmning 

(normalårskorrigerad), 15 kwh/m2 år för varmvatten och 16,7 kwh/m2 och år för fastighetsel. 

Specifik energianvändning (köpt energi) är 50,5 kWh/m2 år jämfört med 55 kWh/m2 år som 

är SCNH:s krav (2012) för icke elvärmda passivhus med Atemp < 400 m2 och i klimatzon III. 

Projektets uppmätta effektbehov för uppvärmning är 11,3 W/m2 (Janson, 2010). 

Janson (2010) poängterar i sin avhandling att det kan ifrågasättas varför energi för 

tappvarmvattenförbrukning ingår i byggnadens specifika energianvändning när den inte 

säger någonting om själva byggnaden. I både passivhusen på Oxtorget och i Frillesås 

passivhusen utgjorde den köpta energin för tappvarmvatten en stor del av byggnadernas 

specifika energianvändning. 
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3 STUDERADE PROJEKT 

Husen som undersöks i denna studie är alla belägna i Örebroregionen och blev färdigställda i 

maj 2010, september 2010 och februari 2011. Två av byggnadsprojekten är placerade i 

tätorten Örebro som ligger vid Hjälmarens västra strand i Närke (59,2 N, 15,2 O) och ett av 

byggnadsprojekten är placerat i Frövi tätort som ligger i sydöstra delen av Lindesbergs 

kommun (59,3 N, 15,2 O). 

3.1 Passivhusen vid Rynningeåsen 

Vid den nya stadsdelen Rynningeåsen i Örebro har Asplunds Bygg AB uppfört Örebros första 

lägenhetshus som passivhus. Byggnaderna består av 13 bostadsrätter som fördelas på fyra 

huskroppar på två till tre våningar. Mellan byggnaderna finns separata 

lägenhetsförrådsbyggnader, orangeri, carportar med solfångare på taket och sophus 

sammanbyggt med carport. Husen blev klara för inflyttning i maj 2010. Passivhusen vid 

Rynningeåsen är Asplunds Bygg egen projektutveckling, ett helhetsåtagande, från inköp av 

mark till försäljning av färdiga bostadsrätter. Ambitionen från Asplunds Bygg var att skapa 

passivhus utifrån ett högt kvalitetstänkande med fokus på energieffektivitet, fuktsäkerhet och 

lufttäthet. Produktionskostnad inklusive moms blev 40 853 000 kr eller 25 890 kr/m2 BOA. 

För projekteringen svarade: 

A Aria Consulting AB, Örebro 

K SamCon AB, Örebro 

E Aria Consulting AB, Örebro 

VVS Aria Consulting AB, Örebro 

 

Allmän beskrivning av husen 

Husen har närhet till Hjälmaren och vackra strövområden i den nya stadsdelen 

Rynningeåsen i Örebro tätort. Byggnaderna har olika storlekar, form och färg men alla har en 

stark retroprägel med träfasader och sedumtak. Byggnaderna har tre respektive fyra 

lägenheter i varje huskropp med tre till fem rum och kök. Två huskroppar har två våningar, 
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en huskropp har tre våningar och en huskropp har källarvåning med teknikutrymme samt tre 

våningar. Total boendearea (BOA) är 1 578 m2 och bruksarean (BRA) är 1620 m2. 

Fönsterytan mot BRA (inklusive glasade altandörrar) är 15 %. Figur 3.1 visar en 

situationsplan för byggnaderna och Figur 3.2 visar deras 3-D modell.  

 

Figur 3.1 Situationsplan för passivhusen vid Rynningeåsen (Ritning: ARIA Consulting AB, 

Örebro). 

 

 

Figur 3.2 De retropräglade passivhusen vid Rynningeåsen (3-D modell: SamCon AB, Örebro). 
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Figur 3.3 visar planlösningen på plan ett för byggnad A och Figur 3.4 visar det yttre utseendet 

på byggnad A och B. Det är fasader mot väst som visas på fotot. 

 

Figur 3.3 Planlösning på bottenvåning för hus A. Huset har fyra lägenheter i två plan (Ritning: 

ARIA Consulting AB, Örebro). 

 

 

Figur 3.4 Fasader mot väst på hus A och B. Passivhusen vid Rynningeåsen har olika storlekar, 

form och färg men alla har en stark retroprägel med träfasader och sedumtak. 

 

Byggnadernas klimatskal 

Byggnadernas ytterväggskonstruktion består av 240 mm masonitereglar samt stålpelare och 

har tre lager av isolerskikt på totalt 365 mm. Utvändigt är ytterväggarna beklädda med 

liggande träpanel. Grundkonstruktionen, för tre av dessa fyra byggnaderna, är utförd som 

platta på mark med underliggande 300 mm cellplast och 200 mm tjockt L-element för 

kantisolering av betongplattan, se Figur 3.5. Byggnad D har en källare med undercentral 
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samt cykelförråd. Mellanbjälklagskonstruktionen är utförd med 360 mm höga limträbalkar 

och isolering mellan balkar samt 25 mm akustikprofil av tunnplåt vid lägenhetsskiljande 

bjälklag. Till yttertakskonstruktionen användes fackverkstakstolar av trä och 700 mm av 

lösull till isolering. Yttertaket är sedumtak med 27 lutning. Figur 3.6 visar en typsektion av 

hus C. Fönsterserien EA 115 från SCC Skellefteå användes till byggnaderna. Fönstren har 

träinsida och aluminiumbeklädd utsida med 3-glas isolerruta. Värmetransmissionen (g-

värdet) är lika med 53 % enligt energiberäkningar för byggnaderna. Byggnad A har 44,1 m2 

fönster och glasade dörrar åt väst och 34,1 m2 åt öst. Byggnad C och D har 21,4 m2 fönster och 

glasade dörrar åt syd, 28,5 m2 åt norr och 1,5 m2 fönster åt öst. Tabeller 3.2-3.4 redovisar 

isolerförmåga samt ytor för klimatskal på byggnaderna A, C och D enligt indata till 

energibalans- och effektberäkningar i programmet EHK-kalkyl. Tabellerna visar även 

byggnadsdelarnas andel av byggnadernas specifika värmeeffektförlust, Qtot, på 229,0 W/C 

för byggnad A och 147,3 W/C för byggnader C och D beräknat med hjälp av Ekvation 2.4. 

Projekterat värde för luftläckage genom klimatskalet vid 50 Pascal tryckskillnad var 0,2 

l/m2 s. 

 

Figur 3.5 Grundläggningsdetalj samt anslutning, grund - yttervägg (Ritning: SamCon AB, 

Örebro). 
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Figur 3.6 Typsektion av hus C (Ritning: SamCon AB, Örebro). 

 

Tabell 3.1 Ytor för klimatskalet samt isolerförmåga i byggnad A enligt indata till effekt- och 

energibehovsberäkningar i programmet EHK-kalkyl. Andel i % refererar till 

byggnadens specifika värmeeffektförlust, Qtot = 229,0 W/C. 

Byggnadsdelar Area 

[m2] 

U-värde 

[W/m2C] 

UA 

[W/C] 

Andel 

[%] 

Golv mot platta på 
mark 

263,2 0,097 25,5 11 

Lätt yttervägg 508,0 0,095 48,3 21 
Tak mot uteluft 263,2 0,063 16,6 7 

Fönster 3-glas 57,1 0,9 51,4 23 

Glasade altandörrar 21,1 0,9 19,0 8 

Summa 1 112,6 0,145 

(UA/A) 

160,8 70 

 

Köldbryggor enligt effektbehovsberäkningar i programmet EHK-kalkyl samt deras andel av 

byggnadernas specifika värmeeffektförlust på 229,0 W/C redovisas i Tabell 3.2. 
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Köldbryggornas andel av den totala transmissionsförlusten beräknas till 9,6 %. Husets 

genomsnittliga värmegenomgångskoefficient, Um, beräknas till 0,160 W/m2, C. 

Tabell 3.2 Köldbryggor enligt effektbehovsberäkningar i programmet EHK-kalkyl för byggnad A. 

Andel i % refererar till byggnadens specifika värmeeffektförlust på 229,0 W/C. 

Köldbryggor Längd 

[m] 

-värde 

[W/mC] 

l  

[W/C] 

Andel 

[%] 

Bottenbjälkslag 80 0,04 3,2 1,4 

Fönster, dörrar 

och ytterhörn 

238 0,03 7,1 3,1 

Mellanbjälkslag 80 0,04 3,2 1,4 

Takfot 80 0,04 3,2 1,4 

Hörnkanter 22 0,02 0,4 0,2 

Summa   17,1 7,5 

 

Tabell 3.3 Ytor för klimatskalet samt isolerförmåga i byggnader C och D enligt indata till effekt- 

och energibehovsberäkningar i programmet EHK-kalkyl. Andel i % refererar till 

byggnadernas specifika värmeeffektförlust, Qtot = 147,3W/C. 

Byggnadsdelar Area 

[m2] 

U-värde 

[W/m2C] 

UA 

[W/C] 

Andel 

[%] 

Golv mot platta på 
mark 

120,4 0,097 11,7 8 

Lätt yttervägg 355,3 0,095 33,8 23 
Tak mot uteluft 125,8 0,063 7,9 6 

Fönster 3-glas 37,7 0,9 33,9 23 

Glasade 

altandörrar 

13,7 0,9 12,3 8 

Summa 652,9 0,153 

(UA/A) 

99,6 68 

 

Köldbryggor enligt effektbehovsberäkningar i programmet EHK-kalkyl samt deras andel av 

byggnadernas specifika värmeeffektförlust på 147,3 W/C visas i Tabell 3.4. Köldbryggornas 

andel av den totala transmissionsförlusten beräknas till 11,3 %. Husens genomsnittliga 

värmegenomgångskoefficient, Um, beräknas till 0,172 W/m2, C. 
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Tabell 3.4 Köldbryggor enligt effektbehovsberäkningar i programmet EHK-kalkyl för byggnader 

C och D. Andel i % refererar till byggnadernas specifika värmeeffektförlust på 147,3 

W/C. 

Köldbryggor Längd 

[m] 

-värde 

[W/mC] 

l  

[W/C] 

Andel 

[%] 

Bottenbjälkslag 48 0,04 1,9 1,3 

Fönster, dörrar 

och ytterhörn 

157 0,03 4,7 3,2 

Mellanbjälkslag 96 0,04 3,8 2,5 

Takfot 48 0,04 1,9 1,3 

Hörnkanter 22 0,02 0,44 0,3 

Summa   12,7 8,6 

 

Uppvärmning och ventilationssystem 

Byggnaderna som är av passivhustyp är utan konventionella uppvärmningssätt. När 

tillskottsvärme behövs erhålls den ur ett eftervärmningsbatteri i tilluften. Ett elektriskt 

eftervärmningsbatteri har installerats per lägenhet som styrs via rumsgivare. Uppvärmning 

av tappvarmvatten sker med ett kombinerat system av elpatroner och solfångare. 

Solvärmeanläggningen består av 42,0 m2 plana solfångare, fabrikat Aquasol, som ger 3,2 m2 

per lägenhet. Solfångarna är placerade på carportarnas tak, är vända mot syd och har 60 

lutning, se Figur 3.7. Uppvärmt vatten från solvärmeanläggningen leds i en kulvert till 

ackumulatortankarna i undercentralen på byggnad D. Total ackumulatorvolym är 5,0 m3. 

 

Figur 3.7 Solfångarna på carportarnas tak vid passivhusen vid Rynningeåsen. 

Solvärmeanläggningen består av 42 m2 plana solfångare med 60° lutning. 
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Ventilationssystemet är ett från- och tilluftssystem med roterande värmeväxlare. Det är ett 

separat värmeväxlaraggregat med, enligt tillverkaren, temperaturverkningsgrad på 82 % som 

installerats i varje lägenhet med ett elektriskt eftervärmningsbatteri på tilluftsidan. 

Eftervärmningsbatteriet går i gång när utetemperaturen sjunker under -15 °C eller styrs via 

rumsgivare. Drifttider är dygnet runt och projekterade luftflöden är 172 l/s på frånluftssidan 

och 172 l/s på tilluftssidan i byggnad A. Luftflödena i byggnader C och D projekterades till 

124/124 l/s. 

Den totala specifika värmeeffektförlusten för byggnader A, C och D beräknas med hjälp av 

indata från effekt- och energibehovsberäkningar i programmet EHK-kalkyl och Ekvation 2.2. 

Infiltration enligt programmets indata är 11,2 l/s för A och 6,5 l/s för hus C och D. 

Byggnad A: 

Qv = 0,1721,21010 (1-0,82) = 37,5 W/C och Ql = 0,01121,21010 = 13,6 W/C. Specifik 

värmeeffektförlust för byggnaden, Qtot, beräknas till 229,0 W/C. 

Tabeller 3.5-3.6 redovisar fördelningen på den totala specifika värmeeffektförlusten. 

Transmissionsförlusterna utgör 70 respektive 68 % av den totala specifika 

värmeeffektförlusten för byggnad A respektive byggnader C och D. Ventilationsförlusterna 

(värmeåtervinning medtagen) utgör 16 respektive 18 % av den totala specifika 

värmeeffektförlusten för byggnad A respektive byggnader C och D. 

Tabell 3.5 Byggnads A:s totala specifika värmeeffektförlust på 229,0 W/C fördelad mellan 

transmissionsförluster, köldbryggor, ventilationsförluster och förluster på grund av 

luftläckage. 

Värmeförluster Specifik värmeeffektförlust 

[W/C] 

Andel 

[%] 

Transmission 160,8 70 

Köldbryggor 17,1 8 

Mekanisk ventilation 37,5 16 

Luftläckage 13,6 6 

Summa 229,0 100 

 

Byggnader C och D: 

Qv = 0,1241,21010 (1-0,82) = 27,1 W/C och Ql = 0,00651,21010 = 7,9 W/C. Specifik 

värmeeffektförlust för byggnaderna, Qtot, beräknas till 147,3 W/C. 



46 

Tabell 3.6 Byggnaders C:s och D:s totala specifika värmeeffektförlust på 147,3 W/C fördelad 

mellan transmissionsförluster, köldbryggor, ventilationsförluster och förluster på 

grund av luftläckage. 

Värmeförluster Specifik värmeeffektförlust 

[W/C] 

Andel 

[%] 

Transmission 99,6 68 

Köldbryggor 12,7 9 

Mekanisk ventilation 27,1 18 

Luftläckage 7,9 5 

Summa 147,3 100 

 

Projekterad energiförbrukning 

Enligt beräkningar med programmet EHK-kalkyl ska energianvändningen för varmvatten, 

värme och fastighetsenergi vara 56,8 kWh/m2 utan solvärmeanläggningen i hus A. 

Solvärmeanläggningen antas ge 18 648 kWh/år eller 11,5 kWh/m2 BRA som gör att 

byggnadens specifika energianvändning blir 45,3 kWh/m2 år enligt beräkningar, se Tabell 

3.7. Byggnadens nyckeltal finns sammanställda i Tabell 3.8. 

Tabell 3.7 Indata och resultat från energibehovsberäkningar för byggnad A i programmet EHK-

kalkyl. 

Klimatdata för ort Västerås 

Rumstemperatur 20 C 

Varmvattenförbrukning 

(värmeutbytet från solfångarna 

är inte medtaget) 

14,4 m3/pers. och år 

Antal personer 11 

Varmvattenenergi 24,0 kWh/m2, år 

Solfångare, produktion 

varmvatten 

11,5 kWh/m2 BRA, år 

Fastighetsenergi 11,8 kWh/m2, år 

Värme inklusive reglerförluster 21,0 kWh/m2, år 

Resultat värme+VV+driftel 45,3 kWh/m2, år 

 

  



47 

Tabell 3.8 Sammanställning över nyckeltal för byggnad A. 

BRA = Atemp 504,7 m2 

Genomsnittlig värmegenomgångskoefficient, Um 0,160 W/m2,C 

Luftläckage vid provtryckning  50 Pa 0,2 l/s, m2 

Fönsterarea/BRA 15 % 

Formfaktor (Aom /BRA) 2,2 

Förlustfaktor klimatskal, inkl. ventilation 

(Qtot/BRA) 

0,45 W/m2,C 

Köldbryggornas andel av 

transmissionsförlusterna 

9,6 % 

Köpt el för uppvärmning, tappvarmvatten och 

driftel 

45,3 kWh/m2, år 

Total solfångararea på carporten 42 m2 

Teoretiskt årsutbyte från solfångaranläggningen 444 kWh/m2 (solf.) 

Solfångarnas teoretiska bidrag till 

tappvarmvatten 

48 % 

 

Enligt beräkningar ska energianvändningen för varmvatten, värme och fastighetsenergi vara 

53,0 kWh/m2 år utan solvärmeanläggningen för hus C och D. Solvärmeanläggningen antas ge 

11,5 kWh/m2 BRA och år som gör att byggnadernas specifika energianvändning blir 41,5 

kWh/m2 år enligt beräkningar, se Tabell 3.9. Byggnadernas nyckeltal finns sammanställda i 

Tabell 3.10. 
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Tabell 3.9 Indata och resultat från energibehovsberäkningar för byggnader C och D i 

programmet EHK-kalkyl. 

Klimatdata för ort Västerås 

Rumstemperatur 20 C 

Varmvattenförbrukning 

(värmeutbytet från solfångarna 

är inte medtaget) 

14,4 m3/pers. och år 

Antal personer 8 

Varmvattenenergi  24,8 kWh/m2, år 

Solfångare, produktion 

varmvatten 

11,5 kWh/m2 BRA, år 

Fastighetsenergi 12,4 kWh/m2, år 

Värme inklusive reglerförluster 15,8 kWh/m2, år 

Resultat värme+VV+driftel 41,5 kWh/m2, år 

 

Tabell 3.10 Sammanställning över nyckeltal för byggnader C och D. 

BRA = Atemp 365,0 

Genomsnittlig värmegenomgångskoefficient, Um 0,172 W/m2,C 

Läckageflöde vid provtryckning  50 Pa 0,2 l/s, m2 

Fönsterarea/BRA 14 % 

Formfaktor (Aom /BRA) 1,8 

Förlustfaktor klimatskal, inkl. ventilation 

(Qtot/BRA) 

0,40 W/m2,C 

Köpt el för uppvärmning, tappvarmvatten och 

driftel 

41,5 kWh/m2, år 

Total solfångararea på carporten 42 m2 

Teoretiskt årsutbyte från solfångaranläggningen 444 kWh/m2 (solf.) 

Solfångarnas teoretiska bidrag till 

tappvarmvatten 

46 % 

 

Asplunds Bygg:s beräkning av den förväntade gemensamma elförbrukningen, inklusive 

varmvatten, i bostadsrättsföreningen för passivhusen vid Rynningeåsen redovisas i Tabell 

3.11. Beräkningen bygger på teoretiska erfarenhetsvärden. 
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Tabell 3.11 Asplunds Bygg:s beräkning av gemensam elförbrukning, inklusive varmvatten, i 

bostadsrättsföreningen för passivhusen vid Rynningeåsen. 

 Watt Antal Timmar Dagar Teoretisk 

förbrukning 

[kWh/år] 

Motorvärmare 1300 16 2 100 4 160 

Ytterbelysning 1000  6 150 900 

 1000  14 215 3 010 

Total 

verksamhetsel 

    8 070 

Varmvatten     36 696 

Solfångare     -18 648 

Total elförbr.     26 118 

 

3.2 Resultat från mätningar för passivhusen vid Rynningeåsen 

Enligt beskrivning av VS i förfrågningsunderlag skulle förberedelse för framtida 

fjärrvärmeanslutning göras och lägenheterna förberedas för individuell mätning för kall- och 

varmvatten (ARIA Consulting AB, 2009). Fortfarande idag finns bara en elmätare för all 

gemensam elförbrukning inklusive varmvatten för bostadsrättsföreningen eftersom 

fjärrvärmeanslutningen inte har kunnat göras. Den verkliga elförbrukningen för 

tillskottsvärmen med eftervärmningsbatterierna på 1800 W är okänd eftersom den mäts 

tillsammans med hushållselen i varje lägenhet. Någon normalårskorrigering kan därmed inte 

utföras för uppvärmningen i husen. 

Projekterat värde för luftläckage genom klimatskalet vid 50 Pa tryckskillnad var 0,2 l/m2 s. 

Enlig provtryckningskontroll efter färdigställande av byggnaderna var uppmätt värde cirka 

0,1 l/m2 s för alla byggnaderna. 

Medelelförbrukning inklusive varmvatten för bostadsrättsföreningen de två första åren i drift 

blev 66 652 kWh/år. Från 2010-10-01 – 2011-09-30 användes 65 172 kwh och från 2011-10-

01 -2012-09-30 användes 67 952 kWh. Figur 3.8 redovisar den totala elförbrukningen, 

inklusive varmvatten, för bostadsrättsföreningen per månad från oktober 2010 till och med 

september 2012. 
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Figur 3.8 Uppmätt elförbrukning i bostadsrättsföreningen, 2010-10-01 – 2012-09-30, för 

varmvatten, pumpar, motorvärmare, ytterbelysning och kulvertförluster. 

Enligt Asplunds Bygg:s beräkningar antar de förluster på 7 W/m året runt i den 200 m långa 

kulverten som ligger under husen. Detta ger totala kulvertförluster på 24 500 kWh/år eller 3 

370 kWh/månad, enligt beräkningar med hjälp av Ekvation 3.1. 

                  (3.1) 

 E = kulvertförluster, kWh/år 

 L = rörlängd, m 

 h = förluster per meter rör, W/m 

 t = tid, timmar. Förluster året runt ger 8760 timmar 

 

Janson (2010) beräknade kulvertförluster i Frillesås passivhusen med hjälp av 

temperaturmätningar på tappvarmvattnet, tur och retur. Kulvertförlusterna beräknades till 

14 W/m som stämmer överens med att använda 7 W/m gånger 2 som blev gjort i Asplunds 

Bygg:s beräkningar. 

Total tappvarmvattenförbrukning för alla husen beräknas till 40 485 kWh/år när SVEBY:s 

rekommendation för årsschablon på 25 kWh/m2 Atemp används. Eftersom lägenheterna är 

utrustade med resurseffektiva engreppsblandare antas i detta fall el till pumpar vara 

inklusive SVEBY:s rekommendation för årsschablon på tappvarmvatten. Fast elförbrukning 

per månad för tappvarmvatten, cirkulationspumpar, och kulvertförluster beräknas då vara 

5410 kWh/månad. All elförbrukning under 5 410 kWh/månad antas vara solfångarnas 

tillskott. Med hjälp av uppmätt elförbrukning och antagen fast förbrukning på 5 410 

kWh/månad per månad kan solfångarnas årsutbyte beräknas. Årsutbyte för år 2011 beräknas 

till 7 603 kwh/år eller 180 kWh/m2 solfångare. Årsutbytet för året 2012 beräknas till 90 

kWh/m2. Ingen hänsyn har tagits till kulvertförlusterna i solfångarsystemet i dessa 
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beräkningar men vattnet leds igenom en separat kulvert i trädgården från carporten till 

undercentralen i byggnad D. Uppdelningen mellan tappvarmvatten, kulvertförluster och 

verksamhetsel är osäker men trots det är det uppenbart att solfångarsystemet behöver ses 

över. Årsutbyten är långt under rimliga värden över årlig värmeproduktion från plana 

solfångare i Sverige. 

All elförbrukning över 5 410 kWh/månad antas vara elförbrukning till motorvärmare och 

ytterbelysning, se Figurer 3.9 och 3.10. Från oktober 2010-10-01 – 2011-03-31 beräknas 

elförbrukning till motorvärmare och ytterbelysning till 7 855 kWh, från 2011-10-01 – 2012-

04-30 beräknas elförbrukning till motorvärmare och ytterbelysning till 6 788 kWh. Dessa 

värden låter inte orimliga när de är jämförda med det teoretiska värdet på 8 070 kWh/år, se 

Tabell 3.11, och att åren 2011 och 2012 var varmare än ett normalår i Örebro. Enligt statistik 

från SMHI var medelårstemperaturen i Örebro 6,7 C år 2012 och 7,8 C år 2011. 

Normalårstemperaturen i Örebro är 5,7 C, byggt på SMHI mätningar åren 1961-1990. 

 

 

Figur 3.9 Uppmätt elförbrukning i bostadsrättsföreningen för motorvärmare, ytterbelysning, 

varmvatten och cirkulationspumpar (exklusive kulvertförluster) år 2011. 
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Figur 3.10 Uppmätt elförbrukning i bostadsrättsföreningen för motorvärmare, ytterbelysning, 

varmvatten och cirkulationspumpar (exklusive kulvertförluster) i januari – september 

2012. 

Första året i drift blev köpt energi för tappvarmvatten inklusive cirkulationspumpar 20,3 

kWh/m2 Atemp och 22,6 kWh/m2 för det andra året i drift. Skillnaden mellan åren beror i 

största del av mindre värmeproduktion från solfångarna det senare året. 

Uppmätt köpt energi för tappvarmvattenproduktion överskred den projekterade med väl 

över 50 %. Huvudförklaringen till detta är det lilla värmetillskottet från solfångarna jämfört 

med det teoretiska bidraget. Uppmätt specifik energianvändning för byggnaderna har inte 

kunnat tas fram eftersom elförbrukning för tillskottsvärme och fläktar erhölls inte och 

uppdelning av köpt el i bostadsrättsföreningen är osäker. 
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3.3 Passivhusen i Frövi 

Intill sjön Väringen i Frövi lät det kommunala bostadsföretaget Lindesbergsbostäder AB 

(LIBO) bygga fyra byggnader med tillsammans 16 hyresrätter, carportar, värmecentral och 

soprum. Målet var att byggnaderna skulle uppfylla FEBY:s kravspecifikation för passivhus i 

Sverige. Husen skulle produceras med standard produkter på den svenska marknaden och 

fick inte överstiga 80-90 kWh i CO2-ekvivalenten. De första hyresgästerna flyttade in i 

september 2010. Husen var byggda på partnering entreprenad av J. Anderbert Bygg AB. 

Total produktionskostnad blev cirka 36 000 kr/m2 BOA inklusive moms. 

Arbetsgruppen bestod av: 

A Efem arkitektkontor AB, Göteborg 

K IRM Contracting i Kristinehamn AB 

E PECAMA Elkonsult AB, Frövi 

VVS Projektengagemang VVS i Örebro AB 

 

Allmän beskrivning av husen 

Husen ligger vid sjön Väringens strand i Frövi. Nedanför husen ligger en båtbrygga med 

båtplatser och ett lusthus. En båtplats ingår i hyran. Fasaderna är klädda med genomfärgade 

fibercementskivor i olika röda toner. Byggnaderna har identiskt utseende och har två 

våningsplan ovan mark. På varje plan finns två lägenheter med stora, delvis inglasade, 

fribärande balkonger mot utsikten över sjön i söder. Hus nummer ett och två har lägenheter 

med tre och fyra rum och kök och hus nummer tre och fyra har lägenheter med två och fyra 

rum och kök. Lägenheterna har stora fönster och glasdörrar mot söder och betydligt mindre 

fönster mot de andra väderstrecken. Varje lägenhet har en inglasad förfarstu som inte är 

uppvärmd men som ska minimera värmeläckage från lägenheterna. På gården mellan husen 

finns en värmecentral i en fristående byggnad med solpaneler på taket. Total bruksarea är 

1336 m2. Fönsterytan mot BRA är cirka 17 %. Figur 3.11 visar en situationsplan för 

byggnaderna och Figur 3.12 visar planlösningen på bottenplan på Hus 1. 
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Figur 3.11 Situationsplan för passivhusen i Frövi (Ritning: Efem arkitektkontor AB). 

 

 

Figur 3.12 Planlösning på bottenplan på Hus 1 (Ritning: Efem arkitektkontor AB). 
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Figur 3.13 visar ett foto av hus nummer 2 och 3. Det är fasader mot syd och väst som visas på 

fotot. 

 

Figur 3.13 Fasader mot syd och väst på passivhusen i Frövi. På varje plan finns två lägenheter 

med stora, delvis inglasade, fribärande balkonger mot utsikten över sjön i söder. 

 

Byggnadernas klimatskal 

Byggnaderna består av träregelstomme med balkonger av betong som vilar på stålpelare. 

Övre planet utförs med fribärande takkonstruktion som vilar på långfasadernas 

regelstommar. Ytterväggkonstruktionen har fyra lager isolerskikt på total 405 mm och 

utvändig ytskikt av genomfärgade fibercementskivor i panelform. Grundkonstruktionen är 

utförd som platta på mark med underliggande 300 mm cellplast och vertikal sockelisolering 

av 200 mm cellplast, se Figur 3.14. Mellanbjälklagskonstruktionen är utförd med 300 mm 

höga lättbalkar av masonite och isolering mellan balkar. Bjälklagen är försedda med 

trapetsprofilerad (TRP) plåt på över- och undersidan av balkarna. I badrummen där 

varmvattenreturen förläggs i golvkonstruktionen tillkommer 51 mm golvspackel på TRP-

plåten i mellanbjälklagen som värmeslangarna gjuts i. Takkonstruktionen är utförd som 

snedtak med 495 mm höga träbalkar och 495 mm lösull. Yttertaket utförs med bandtäckning 

av plåt och 20 mm stenullsisolering på råspont. Figur 3.15 visar en typsektion av husen. Elit 

Extreme fönster och altandörrar valdes till byggnaderna. Fönstren är aluminiumfönster med 

3-glas isolerruta och stomme av trä. Yttersta glaset har solskyddande och självrengörande 

egenskaper. Två av glasen har lågemissionsskikt och luftspalter är fyllda med argongas. 

Enligt produktblad har fönstren u-värdet 0,9 W/m2 °C, ljustransmissionen (LT) 61 % och ett 

g-värde på 0,37 (53 % användes som indata till energibalansberäkningar i programmet VIP-

Energy 1.5.0). 
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Figur 3.14 Grundsektion (Ritning: IRM Contracting i Kristinehamn AB). 

 

 

Figur 3.15 Typsektion A-A, se Figur 3.12 (Ritning: IRM Contracting i Kristinehamn AB). 

Tabell 3.12 visar isolerförmåga samt ytor för byggnadernas klimatskal enligt indata till 

energibalansberäkningar i programmet VIP-Energy. Tabellen visar även byggnadsdelarnas 

andel av byggnadernas specifika värmeeffektförlust, Qtot, på 163,0 W/C. 
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Tabell 3.12 Ytor för klimatskalet samt isolerförmåga i en byggnad enligt indata till 

energibalansberäkningar i VIP-Energy. Andel i % refererar till byggnadens specifika 

värmeeffektförlust, Qtot = 163,0 W/C. 

Byggnadsdelar Area 

[m2] 

U-värde 

[W/m2C] 

UA 

[W/C] 

Andel 

[%] 

Platta på mark 
0-1 m 

62,3 0,099 6,17 4 

Platta på mark 
1-6 m 

133,7 0,0983 13,14 8 

Yttervägg 
Passiv 

232,1 0,096 22,28 13 

Tak Passiv 199,3 0,064 12,76 8 

Fönster 3-glas 32,8 0,78 25,58 16 

Balkongdörrar 25,2 0,78 19,66 12 

Entrédörrar 8,4 0,9 6,72 4 

Summa 693,8 0,153 106,31 65 

 

Köldbryggor enligt energisimulering i programmet VIP-Energy samt deras andel av 

byggnadernas specifika värmeeffektförlust på 163,0 W/C visas i Tabell 3.13. Köldbryggornas 

andel av den totala transmissionsförlusten beräknas till 6,6 %. Byggnadernas genomsnittliga 

värmegenomgångskoefficient, Um, beräknas till 0,155 W/m2, C. Om u-värdet på fönstren blir 

ändrat till 0,9 enligt produktblad förhöjs Qtot om 4,3 % och blir 170,0 W/°C och Um blir 0,164 

W/m2, °C. 

Tabell 3.13 Köldbryggor i en byggnad enligt energisimulering i VIP-Energy. Andel i % refererar 

till byggnadens specifika värmeeffektförlust på 163,0 W/C. 

Köldbryggor Längd 

[m] 

-värde 

[W/mC] 

l  

[W/C] 

Andel 

[%] 

Y.hörn trä 2,9 0,097 0,28 0,2 

F-smyg 73,2 0,096 7,03 4 

Summa   7,31 4 

 

Uppvärmning och ventilationssystem 

Endast tappvarmvatteninstallation från en central beredning i särskilt pannhus mellan 

byggnaderna installerades och tjänstegör även som värmesystem. Värmen bereds i form av 

tappvarmvatten av pelletspanna i kombination med solfångare. Värmen distribueras via 

kulvert från Elgocell tillverkad av EPS-cellplast (expanderad polystyren). Enligt tillverkaren 

har kulverten dokumenterade energiförluster från 5 W/m vilket är upp till 70 % lägre än ny 
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konventionell kulvert (Elgocell AB, 2012). Värmen tillförs sedan respektive lägenhet via 

vattenburet eftervärmningsbatteri i tilluften samt via golvvärmeslingor i bad och hall. 

Solvärmeanläggningen består av 34,4 m2 plana solfångare, fabrikat Aquasol, som ger 2,2 m2 

per lägenhet. Solfångarna är placerade på panncentralens tak, vänder mot sydöst och har 45 

lutning. Total ackumulatorvolym är 4,2 m3 som kopplas via VVX mot solvärmesystemet. 

Figur 3.16 visar solfångarna på panncentralens tak och Figur 3.17 visar inuti panncentralen. 

 

Figur 3.16 Solfångarna på panncentralens tak i passivhusen i Frövi. Solfångarna vänder mot 

sydöst och har 45  lutning. 

 

Figur 3.17 a och b  Inuti panncentralen       

  a) Pelletspannan (blå) och ackumulatortankarna bakom väggen till vänster (vänster)

  b) Pelletspannans förråd (höger). 

Ventilationssystemet är ett från- och tilluftssystem med roterande värmeväxlare. Separat 

värmeväxlaraggregat med projekterad temperaturverkningsgrad på 78-80 % installerades i 
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varje lägenhet samt ett vattenburet eftervärmningsbatteri på tilluftsidan. Specifik fläkteffekt 

antas vara 0,9 kW/(m3/s). Brytpunkt då luftflödet ändras är -13 C. Då 

utomhustemperaturen är kallare än -13 C är luftflödet 100 %. När utomhustemperaturen är 

varmare än -13C reduceras flödet till 60 % av max. Drifttider är dygnet runt och 

projekterades luftflödena till 60/60 l/s för varje lägenhet när utomhustemperaturen är 

kallare än -13 °C. När utomhustemperaturen är varmare än -13 °C är luftflödena 144/144 l/s 

för en byggnad. 

Den totala specifika värmeeffektförlusten beräknas med hjälp av indata till 

energibalansberäkningar i programmet VIP-Energy och Ekvation 2.2. Ofrivillig luftläckning 

inklusive fönstervädring och förluster genom köksfläktar antas vara 0,05 oms/h eller 12 l/s. 

Qv = 0,1441,21010 (1-0,8) = 34,9 W/C och Ql = 0,0121,21010 = 14,5 W/C. Specifik 

värmeeffektförlust för en byggnad, Qtot, beräknas till 163,0 W/C. 

Tabell 3.14 visar fördelningen på en byggnads totala specifika värmeeffektförlust. Det är 

transmissionsförlusterna som utgör 65 % och ventilationsförlusterna 21 % (värmeåtervinning 

medtagen) av byggnadens totala specifika värmeeffektförlust. 

Tabell 3.14 En byggnads totala specifika värmeeffektförlust på 163,0 W/C fördelad mellan 

transmissionsförluster, köldbryggor, ventilationsförluster och förluster på grund av 

luftläckage. 

Värmeförluster Specifik värmeeffektförlust 

[W/C] 

Andel 

[%] 

Transmission 106,3 65 

Köldbryggor 7,31 5 

Mekanisk ventilation 34,9 21 

Luftläckage 14,5 9 

Summa 163,0 100 

 

 

Projekterad energiförbrukning 

Enligt energibalansberäkningar i programmet VIP-Energy 1.5.0 ska byggnadernas specifika 

energianvändning vara 31,1 kWh/m2 och år. En byggnads energibalans enligt beräkningar i 

programmet VIP-Energy visas i Tabell 3.15.  
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Tabell 3.15 En byggnads energibalans enligt beräkningar i programmet VIP-Energy 1.5.0. 

Avgiven energi kWh/m2, år Tillförd energi kWh/m2, år 

Transmission 49,80 Återvinning ventilation 73,56 

Luftläckage 2,24 Sol genom fönster 33,68 

Ventilation 102,57 Processenergi till rum 33,26 

Spillvatten 22,17 Solfångare 7,02 

Passiv kyla 10,59 Personvärme 8,76 

  Elförsörjning 4,96 

  Värmeförsörjning 26,15 

Total 187,37  187,39 

 

Det är ventilationsförlusterna (värmeåtervinning inte medtagen) som utgör 55 % och 

transmissionsförlusterna 26 % av avgiven energi, se Figur 3.18. När återvinning ventilation är 

medtagen utgör ventilationsförlusterna 25 % och transmissionsförlusterna 44 % av avgiven 

energi. Av tillförd energi är det återvinning ventilation som utgör 39 %, processenergi 18 % 

samt sol genom fönster 18 %, se Figur 3.19. 

 

 

Figur 3.18 Fördelning av avgiven energi i en byggnads energibalans enligt beräkningar i 

programmet VIP-Energi. 
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Figur 3.19 Fördelning av tillförd energi i en byggnads energibalans enligt beräkningar i 

programmet VIP-Energi. 

Indata och resultat från energibalansberäkningar i programmet VIP-Energi för Hus 1 visas i 

Tabell 3.16. Nyckeltal för huset från energibalansberäkningar finns sammanställda i Tabell 

3.17. 

Tabell 3.16 Indata och resultat från energibalansberäkningar för Hus 1 i programmet VIP-Energy 

1.5.0. 

Klimatdata för ort Örebro 

Solreflektion från mark 30 % 

Vridning av byggnad 0  (söder) 

Medeltemperatur 19C 

Varmvattenförbrukning 2,00 W/m2, år 

(17,52 kWh/ m2, år) 

Värmeförsörjning: 

ventilation+värmesystem+tappvv 

(värmeutbytet från solfångaren är 

medtaget) 

26,15 kWh/m2, år 

Fastighetsenergi 4,96 kWh/m2, år 

Resultat 

värme+VV+fastighetsenergi 

31,1 kWh/m2, år 
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Tabell 3.17 Sammanställning över nyckeltal för Hus 1. 

BRA = Atemp 334 m2 

Aom 733,98 m2 

Ventilationsvolym 868 m3 

Genomsnittlig värmegenomgångskoefficient, Um 0,155 W/m2,C 

Luftläckage vid tryckskillnad på  50 Pa 0,1 l/s, m2 

Fönsterarea/BRA 17 % 

Formfaktor (Aom /BRA) 2,2 

Förlustfaktor klimatskal, inkl. ventilation (Qtot/BRA) 0,56 W/m2,C 

Köldbryggornas andel av transmissionsförlusterna 6,6 % 

Solfångarnas simulerade årsutbyte per m2 solfångare 272 kWh/m2, år 

 

Indata för beräkning av solfångarprestanda i programmet VIP-Energi är sammanställda i 

Tabell 3.18. Beräkning gjordes för Hus 1. 

Tabell 3.18 Kortfattat sammanställning över indata för beräkning av solfångarprestanda för Hus 1 

i programmet VIP-Energi. 

Solfångararea 8,6 m2 

Absorbtionsfaktor 0,820 

Värmeförlustfaktor 1, a1 3,5570 W/m2, C 

Värmeförlustfaktor 2, a2 0,0073 W/m2, C2 

Södervinkel -45° 

Lutning 45° 

Lägsta arbetstemperatur 65 °C 

Högsta arbetstemperatur 95 °C 

 

3.4 Resultat från mätningar för passivhusen i Frövi 

Projekterat värde för luftläckage genom klimatskalet vid 50 Pa tryckskillnad var 0,1 l/m2 s. 

Enlig provtryckningskontroll efter färdigställande av byggnaderna var uppmätt värde cirka 

0,06 l/m2 s för alla fyra byggnaderna. 

Värmemängdsmätere, kall- och varmvattenmätare samt mätare för hushållsel och inomhus 

temperatur installerades i varje lägenhet. Mätarna placerades så att hyresgästerna lätt själva 

kunde läsa av mätarna. Alla enskilda mätningar samlas in med det trådlösa EcoGuard 
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systemet till LIBO:s portalsystem för mätvärden. Inför studien samlades in alla enskilda 

mätningar per månad från passivhusen i Frövi för året 2012. 

 

Energibehov för tappvarmvatten 

Energiförbrukning för tappvarmvatten mäts inte, istället mäts förbrukningen i kubikmeter 

tappvarmvatten. För att räkna energiförbrukningen för tappvarmvatten användes följande 

ekvation: 

            (3.2) 

 E = energiförbrukning, kWh/månad 

 V = tappvarmvattenförbrukning, m3/månad 

 cp = specifik värmekapacitet, 4200 (J/kg °C)/3600 (J/Wh) = 1,17 kWh/m3 °C 

 ΔT = temperaturskillnad mellan tappvarmvatten och inkommande kall vatten, 

antaget värde 50 °C. 

 

Tappvarmvattenförbrukningen varierade mycket mellan lägenheterna år 2012, se Figur 3.20. 

Sammanlagd uppmätt energiförbrukning för tappvarmvatten, för alla 16 lägenheterna, blev 

18 236 kWh/år eller 13,6 kWh/m2 Atemp år som är 46 % under SVEBY:s rekommendation för 

årsschablon för flerbostadshus på 25 kWh/m2 Atemp. I januari - februari samt december år 

2012 mättes ingen tappvarmvattenförbrukning samt låg förbrukning av värme och hushållsel 

i en av lägenheterna som tyder på att de boende var mycket bortresta dessa månader. 

Fyra av lägenheterna har två rum och kök på 66 m2, sex lägenheter har tre rum och kök på 82 

m2 och sex lägenheter har fyra rum och kök på 87 m2. År 2012 varierade årlig 

tappvarmvattenförbrukning per lägenhet mellan 3 kWh/m2 och 42 kwh/m2. Medel-

tappvarmvattenförbrukning per lägenhet på 66 m2 beräknas vara 810 kWh eller 12 kWh/m2 

och år. Lägenheter på 82 m2 beräknas ha medeltappvarmvattenförbrukning på 1 039 kwh/år 

eller 13 kWh/m2 år och lägenheter på 87 m2 beräknas ha medel-tappvarmvattenförbrukning 

på 1 461 kWh/år eller 17 kWh/m2 och år. Sammanlagd köpt energi för tappvarmvatten för 

alla 16 lägenheterna blev 7 190 kWh/år eller 5,4 kWh/m2 Atemp och år. Solfångarnas 

täckningsgrad av tappvarmvattnet beräknas därmed vara 61 % för passivhusen i Frövi. 
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Figur 3.20 Tappvarmvattenförbrukning per lägenhet och år i passivhusen i Frövi år 2012. 

 

Värmeproduktion från solfångarna 

Uppmätt årsutbyte från solfångarna år 2012 blev 12 361 kWh eller 359 kwh/m2 solfångare. I 

energiberäkningar med programmet VIP-Energy beräknades årsutbyte från solfångarna vara 

9 372 kWh/år eller 272 kWh/m2 solfångare som är 24 % lägre än verkligt årsutbyte. Enligt 

produktblad var SP testresultat för solfångarna 474 kWh/m2 år. Figur 3.21 redovisar verklig 

varmvatten- och värmeproduktion från solfångarna år 2012. En liten överproduktion av 

solvärme mättes i juli år 2012. Solvärmeproduktionen mättes då 500 kWh högre än uppmätt 

förbrukning av tappvarmvatten och uppvärmning i lägenheterna. 

 

 

Figur 3.21 Uppmätt varmvatten- och värmeproduktion från solfångarna i passivhusen i Frövi år 

2012. Årsutbytet från solfångarna blev 359 kWh/m2 solfångare. 

0 

500 

1000 

1500 

2000 

2500 

3000 

3500 

4000 

66 66 66 66 82 82 82 82 82 82 87 87 87 87 87 87 

kW
h

/å
r 

m² BOA per lägenhet 

Tappvarmvatten 

0 

500 

1000 

1500 

2000 

2500 

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 

kW
h

/m
ån

ad
 

År 2012 

Solfångare 



65 

Energibehov för uppvärmning 

Total uppmätt energianvändning för uppvärmning i passivhusen i Frövi var 52 473 kWh, år 

2012. Värmeförbrukningen per lägenhet och år varierade mellan 18 kWh/m2 och 58 kWh/m2. 

Den lägenhet som använde mest värme använde 69 % mer värme än den lägenhet som 

använde minst värme per m2 BOA och år, se Figur 3.22. Medelvärmeförbrukning per 

lägenhet på 66 m2 beräknas vara 2 546 kWh eller 39 kWh/m2 och år. Lägenheter på 82 m2 

beräknas ha medelvärmeförbrukning på 3 653 kWh/år eller 44 kWh/m2 och år och 

lägenheter på 87 m2 beräknas ha medelvärmeförbrukning på 3 395 kWh/år eller 39 kWh/m2, 

år. 

 

Figur 3.22 Värmeförbrukning per lägenhet och år i passivhusen i Frövi år 2012. 

Inomhustemperaturen i lägenheterna varierade mycket mellan lägenheter och mellan 

månader. Den lägsta inomhustemperaturen mättes i lägenheten som användes sparsamt över 

de kallaste månaderna. I december 2012 mättes temperaturen där 16,7 °C. Den högsta 

inomhustemperaturen som mättes år 2012 var 24,5 °C i juli. Figur 3.23 redovisar uppmätta 

inomhustemperaturer i förhållande till månadsmedelutomhustemperaturer år 2012 i Frövi. 
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Figur 3.23 Inomhustemperaturer i relation till månadsmedelutomhustemperaturer i Frövi år 

2012. 

Figur 3.24 visar sammanlagd uppmätt förbrukning av tappvarmvatten och värme 

(okorrigerad) per månad för alla fyra husen år 2012. Total uppmätt energiförbrukning för 

tappvarmvatten och värme är 70 709 kWh/år. Sammanlagd köpt energi för uppvärmning för 

alla 16 lägenheterna blev 51 660 kWh/år eller 38,7 kWh/m2 Atemp och år. Solfångarnas 

täckningsgrad av den totala värmelasten beräknas vara 17 %.  

 

Figur 3.24 Total uppmätt energianvändning för tappvarmvatten och värme i passivhusen i Frövi 

år 2012. 
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Det fanns inget tydligt samband mellan hög inomhustemperatur och hög förbrukning av 

värme i lägenheterna. Enligt representant för byggherren LIBO3 har de haft problem med 

styr- och reglersystemet för uppvärmningen med troligen stora förluster som följd av det 

problemet. Figur 3.25 redovisar medelinomhustemperatur i varje lägenhet 

uppvärmningssäsongen januari - april och oktober – december år 2012. Varje lägenhets BOA 

visas också i Figuren. Uppvärmningssäsongens medelinomhustemperatur i lägenheterna 

varierade mellan 18 och 22 °C. Den lägenhet som hade högst medelinomhustemperatur, 22 

°C, använde inte mest energi för uppvärmning och den lägenhet som hade lägst 

medelinomhustemperatur denna uppvärmningssäsong var inte den som använde minst 

energi till uppvärmning. 

 

Figur 3.25 Total uppmätt energianvändning för värme i alla lägenheter i passivhusen i Frövi 

samt deras medelinomhustemperatur uppvärmningssäsongen år 2012. 

 

Normalårskorrigering 

För att kunna jämföra projektets uppmätta värmeförbrukning med dess beräknade 

värmeförbrukning samt uppmätt förbrukning i andra projekt normalårskorrigerades 

värmeförbrukningen. Två metoder användes för normalårskorrigeringen för att också kunna 

jämföra själva metoderna med varandra. I energiberäkningarna användes klimatfil för 

Örebro som ligger 3 mil söder om Frövi. Utomhusmånadsmedeltemperaturer för Frövi år 

2012 erhölls tillsammans med all uppmätt förbrukning från projektet samma år. År 2012 var 
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varmare än ett normalår i såväl Frövi som Örebro. Figur 3.26 redovisar 

utomhusmånadstemperaturer i Frövi år 2012 och ett normalår i Örebro. 

 

Figur 3.26 Utomhusmånadsmedeltemperaturer i Frövi år 2012 och ett normalår i Örebro. 

Normalårskorrigering med hjälp av energisignaturen kunde göras genom att dividera 

byggnadernas uppmätta värmeförbrukning per månad med antalet timmar per månad. 

Månadsmedeleffekten ställdes sedan mot månadsmedelutomhustemperaturen och 

energibehovet för uppvärmning kunde beskrivas som en funktion av utetemperaturen. Figur 

3.27 visar byggnadernas energisignatur. Den räta linjens ekvation är följande: 

                   (3.3) 

Byggnadernas korrigeringsfaktor för den klimatberoende delen av effektbehovet är den räta 

linjens riktningskoefficient som är 0,8562 kW/mån, °C. Till exempel om utetemperaturens 

månadsmedelvärde är 2 °C varmare än ett normalår korrigeras förbrukningen den månad 

med att addera 0,8562·2 kW/månad till den uppmätta månadsmedeleffekten. 

Riktningskoefficienten utgör energisignaturen till och med utetemperaturen 11, 5 °C som är 

byggnadernas balanstemperatur framtagen manuellt med hjälp av Figur 3.27. 
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Figur 3.27 Energisignaturen för passivhusen i Frövi. Sambandet beskrivs relativt väl med den 

räta linjen enligt korrelationskoefficienten, r2 = 0,97. 

Köpt värme korrigerad med energisignaturmetoden är 57 484 kWh/år eller 43,0 kWh/m2 och 

år och överstiger uppmätt köpt energi för värme med 11,3 %. Korrelationskoefficienten har 

ett ganska högt värde (r2 = 0,97) som betyder att sambandet mellan månadsmedeleffekt och 

aktuell månadsmedelutomhustemperatur beskrivs relativt väl av den räta linjen. 

Normalårskorrigering med hjälp av graddagsmetoden utfördes med elbolagets Linde Energi 

redovisade graddagar för Lindesberg som ligger 2 mil norr om Frövi. Redovisade graddagar 

på Linde Energi hemsida är enligt officiell statistik från SMHI, se Bilaga A. I Tabell 3.19 

redovisas graddagar för år 2012 samt normalårsgraddagar i Lindesberg. 

Korrigeringskoefficienten redovisas också i tabellen. 
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Tabell 3.19 Graddagar för år 2012 i Lindesberg samt normalårsgraddagar och 

korrigeringsfaktorn. 

 Graddagar år 

2012 

Graddagar ett 

normalår 

Korrigeringsfaktor 

Jan 622 653 1,05 

Feb 600 590 0,98 

Mar 416 549 1,32 

Apr 398 398 1,0 

Maj 153 160 1,05 

Jun  45 31 0,68 

Jul 0 0 1,0 

Aug 11 19 1,72 

Sep 171 189 1,11 

Okt 377 360 0,95 

Nov 425 495 1,16 

Dec 714 607 0,85 

Totalt 3932 4051 1,03 

 

Figur 3.8 redovisar uppmätt värmeförbrukning per månad för alla fyra husen. 

Värmeförbrukningen visas utan korrektion, korrigerad med graddagar och korrigerad med 

energisignaturmetoden. Köpt värme korrigerad med graddagsmetoden är 53 708 kWh/år 

eller 40,2 kWh/m2 år och överstiger den uppmätta köpta värmen med 2,4 %. 
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Figur 3.28 Uppmätt värmeförbrukning per månad i passivhusen i Frövi. Värmeförbrukningen 

visas utan korrektion, korrigerad med graddagar och korrigerad med energisignatur. 

 

Uppmätt elförbrukning 

Sammanlagd uppmätt hushållselanvändning för alla 16 lägenheterna blev 44 842 kWh/år 

eller 33,6 kWh/m2 Atemp och år, som är 12 % över SVEBY:s rekommendation för årsschablon 

för flerbostadshus på 30 kWh/m2 Atemp. Figur 3.29 redovisar sammanlagd uppmätt 

hushållselanvändning för alla 16 lägenheterna per månad år 2012. Uppmätt årsförbrukning 

per lägenhet visas i Figur 3.30. Hushållselsförbrukningen varierade mellan 22 kWh/m2 år 

och 42 kWh/m2 år för lägenheterna. Den lägenhet som använde mest hushållsel använde 91 

% mer än den som använde minst hushållsel per m2 BOA och år. Medel-

hushållselförbrukning per lägenhet på 66 m2 beräknas vara 2 120 kWh/år eller 32 kWh/m2 

och år. Lägenheter på 82 m2 beräknas ha medelhushållselförbrukning på 2 717 kWh/år eller 

33 kWh/m2 år och lägenheter på 87 m2 beräknas ha medelhushållselförbrukning på 3 343 

kWh/år eller 38 kWh/m2 och år. 
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Figur 3.29 Sammanlagd hushållselförbrukning per månad för passivhusen i Frövi. 

 

 

Figur 3.30 Hushållselförbrukning per lägenhet och år i passivhusen i Frövi år 2012. 

Lägenheternas BOA redovisas i figuren. 

 

Total energiförbrukning 

Skillnaden mellan uppmätt hushållselförbrukning och uppmätt inkommande el är 

fastighetsel samt verksamhetsel. Sammanlagd fastighetsel och verksamhetsel var totalt 12 110 

kWh, år 2012. Förbrukning av 16 stycken motorvärmare på 1 300 W antas vara två timmar i 

60 dagar år 2012 som ger total förbrukning på 2 496 kWh. Antagen energiförbrukning för 

ytterbelysning är 2 700 kWh. Total fastighetsenergi för år 2012 beräknas därmed vara 6 914 

kWh eller 5,2 kWh/m2 och år. 

Total uppmätt energiförbrukning per lägenhet för värme, tappvarmvatten och hushållsel 

varierade mellan 5 533 kWh/år och 9 291 kWh/år eller 77 kWh/m2 BOA år och 113 kWh/m2 

BOA och år, se Figur 3.31.  
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Figur 3.31 Total uppmätt energiförbrukning för tappvarmvatten, värme och hushållsel för 

lägenheterna i passivhusen i Frövi år 2012. 

Uppmätt specifik energianvändning (köpt energi), korrigerad med graddagar, för 

passivhusen i Frövi är 50,8 kWh/m2 Atemp och år. När värmen korrigeras med 

energisignaturen är uppmätt specifik energianvändning 53,6 kWh/m2 Atemp och år. 
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3.5 Lågenergihusen i Kvarteret Pärllöken 

Kvarteret Pärllöken ligger mellan Ladugårdsängen och Sörbyängen i Örebro tätort. Tidigt års 

2011 färdigställdes där av Örebros kommunala bostadsföretag Örebrobostäder AB (ÖBO) två 

punkthus som lågenergihus. Byggnaderna består av 24 hyresrätter med carportar, 

undercentral, sophus och cykelförråd mellan byggnaderna. I februari och mars 2011 flyttade 

de första hyresgästerna in. Tanken med husen var att bygga smart, snällt, snålt och effektivt. 

Energiförbrukningen i husen skulle sänkas med upp till 80 procent, jämfört med normal 

förbrukning. Husen var byggda på generalentreprenad av Asplunds Bygg AB. Total 

produktionskostnad blev 54 miljoner kr inklusive moms, vilket motsvarar ca 28 900 kr/m2 

BOA. 

För projekteringen svarade: 

A Arktis Arkitekter AB, Nora 

K Örebro Byggstatik AB, Örebro 

VVS Projektengagemang VVS i Örebro 

El Ramböll, Örebro 

Sidoentreprenad (TE) Browik, Örebro 

 

Allmän beskrivning av husen 

Husen ligger nära Örebro centrum och har fina strövområden. Byggnaderna har ljusa 

putsade fasader med vissa fält av svart liggande panel. Byggnaderna har fyra våningsplan 

ovan mark. På varje plan finns tre lägenheter från ett till fyra rum och kök. Sammanlagt blir 

det 24 lägenheter med halv öppen planlösning och fint samband mellan vardagsrum, kök och 

den stora balkongen. Balkongerna är fribärande för att kunna förebygga kölbryggor vid 

infästningar i fasaden. På vindsvåningen finns fläktrum och förrådsutrymme för hyresgäster 

samt solfångare på sydsidan. Total boendearea är 1867 m2 och total bruksarea är 2452 m2. 

Fönsterytan mot BRA är cirka 14 %. Figur 3.32 visar situationsplan för byggnaderna och 

Figur 3.33 visar planlösning på plan två. 
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Figur 3.32 Situationsplan för Kvarteret Pärllöken (Ritning: Arktis Arkitekter AB). 

 

 

Figur 3.33 Planlösning på plan två (Ritning: Arktis Arkitekter AB). 
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Figur 3.34 visar ett foto av byggnadernas fasader. Fotot visar fasader mot syd och väst på 

byggnaderna samt tillhörande cykelförråd och carportar. 

 

Figur 3.34 Fasader mot syd och väst på lågenergihusen i Kv. Pärllöken. Undercentralen, 

carportar och cykelförråd är placerade mellan byggnaderna. 

 

Byggnadernas klimatskal 

Byggnaderna är utförda i plastgjuten betongstomme med bärande ytterväggar av 375 mm 

lättbetong. De fält av ytterväggar som är klädda med liggande panel består av 250 mm 

lättbetong med 95 mm mineralull mot utsidan, se Figur 3.35. Grundkonstruktionen är utförd 

som platta på mark med underliggande 400 mm cellplast, se Figur 3.35. Takkonstruktionen 

består av 240 mm plastgjutet betongbjälklag med 430-500 mm lösull och takbeklädnad av 

plåt. Fläktrummet och förråden på vindsvåningen består av träregelstomme med 170 mm 

isolering mellan reglar, beklätt med plåt. Figur 3.36 visar en typsektion av byggnaderna. Elit 

Extreme fönster och altandörrar valdes till byggnaderna. Fönstren är aluminiumfönster med 

3-glas isolerruta och stomme av trä. Yttersta glaset har solskyddande och självrengörande 

egenskaper. Två av glasen har lågemissionsskikt och luftspalter är fyllda med argongas. 

Enligt produktblad har fönstren u-värdet 0,9 W/m2, °C, ljustransmissionen 61 % och ett g-

värde på 0,37 (53 % användes som indata till energibalansberäkningar i programmet VIP+ 

5.2.200). Projekterat värde för luftläckning genom klimatskalet vid 50 Pa tryckskillnad var 

0,25 l/m2 s. 
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Figur 3.35 a och b Detaljritningar        

  a) Bjälklagskant vid balkonger (vänster)   b) Grundsektion (höger)  

        (Ritningar: Örebro Byggstatik AB). 

 

 

Figur 3.36 Typsektion (Ritning: Örebro Byggstatik AB). 
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Tabell 3.20 redovisar isolerförmåga samt ytor för byggnadernas klimatskal enligt indata till 

energibalansberäkningar i programmet VIP+. Tabellen visar även byggnadsdelarnas andel av 

byggnadernas specifika värmeeffektförlust, Qtot, på 747,0 W/C. 

Tabell 3.20 Ytor för klimatskalet samt isolerförmåga i en byggnad enligt indata till 

energibalansberäkningar i VIP+. Andel i % refererar till byggnadens totala specifika 

värmeeffektförlust, Qtot = 747,0 W/C. 

Byggnadsdelar Area 

[m2] 

U-värde 

[W/m2C] 

UA 

[W/C] 

Andel 

[%] 

Platta på mark 
0-1 m 

58 0,1 5,8 1 

Platta på mark 
1-6 m 

163,7 0,09 14,7 2 

Yttervägg 
375 mm lättbtg. 

264,4 0,306 80,9 11 

Yttervägg 
Träpanel+isolering + 
250 mm lättbtg. 

231,7 0,213 49,2 6 

Yttervägg 
Puts+120 mm 
isol.+250 lättbtg. 

39,5 0,176 7 1 

Takbjälklag 
430 mm lösull 

151,7 0,09 13,7 2 

Fönster/balkongdörrar 
3 glas 

157,5 0,9 141,8 19 

Fönster i trapphus 2 
glas 

19,2 1,3 25 3 

Summa 1 085,7 0,311 338,1 45 

 

Köldbryggor enligt energisimulering i programmet VIP+ samt deras andel av byggnadernas 

specifika värmeeffektförlust på 747,0 W/C visas i Tabell 3.21. Köldbryggornas andel av den 

totala transmissionsförlusten beräknas till 45 %. Byggnadernas genomsnittliga 

värmegenomgångskoefficient, Um, beräknas till 0,315 W/m2, C.  
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Tabell 3.21 Köldbryggor enligt energisimulering i VIP+. Andel i % refererar till en byggnads totala 

specifika värmeeffektförlust på 747,0 W/C. 

Köldbryggor Längd 

[m] 

-värde 

[W/mC] 

l  

[W/C] 

Andel 

[%] 

Y.hörn lbtg. 43,0 0,158 6,8 1 

I. hörn lbtg. 21,4 0,162 3,5 0,5 

Kantbalk 66,4 0,207 13,7 2 

Bjälklagskant X 204,6 0,203 41,5 5,5 

Bjälklagskant XT 68,2 0,101 6,9 1 

Y. hörn Trästolpe 37,6 0,562 21,1 3 

F-smyg lbtg. 588,0 0,308 181,1 24 

Summa   274,6 37 

 

 

Uppvärmning och ventilationssystem 

Uppvärmning sker via bergvärme och solpaneler. Åtta stycken borrhål borrades på tomten 

med 20 meters avstånd mellan varje. Sex stycken står för uppvärmning (34 kW) och två 

stycken för varmvatten (10 kW). Värme distributionen utgörs av ett golvvärmesystem och 

vattenburna eftervärmningsbatterier i tilluften. Golvvärmerören placerades 190 mm från 

ovan sidan av de 240 mm tjocka platsgjutna bjälklagen. Med 4 C temperaturskillnad mellan 

vattnets medeltemperatur och rummet överförs cirka 28 W/m2 till rummen, cirka 66 % av 

värmen går nedåt och 33 % går uppåt från golvvärmerören (Projektengagemang VVS i 

Örebro, 2009). 

Solvärmeanläggningen består av 34,4 m2 plana solfångare per hus eller 2,9 m2 per lägenhet. 

Solfångarna är placerade på vindsvåningens sydsida med 60 lutning, se Figur 3.37. Deras 

ackumulatorvolym är 3 m3 per hus. För att förhindra kokning av solvärmesystemet dumpas 

värme från solfångarna i borrhål. Överskott av solvärmen ska då kunna användas till att 

återladda borrhålen. Borrhålen kan även utnyttjas till kylning via fri kyla från borrhålen på 

golvvärmen. Separata värmepumpar har installerats för värme och varmvatten med separat 

kopplade borrhål. Undercentralen med värmekulvert som försörjer de två husen med värme, 

kall-, varmvatten och VVC finns placerad på gården. Ledningar till solfångarna är också 

placerade i värmekulverten. När solvärmen inte ensam klarar att förse husen med 

varmvatten startar värmepump med tillhörande pumpar (Projektengagemang VVS i Örebro, 

2009). 
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Figur 3.37 Solfångarna på vindvåningens syd sida i lågenergihusen i Kv. Pärllöken. 

Solvärmeanläggningen består av 34,4 m2 plana solfångare per hus och har 60° 

lutning. 

Ventilationssystemet är ett från- och tilluftssystem med roterande värmeväxlare. Drifttider är 

dygnet runt med 380 l/s på frånluftssidan och 380 l/s på tilluftssidan i varje byggnad. 

Värmeväxlarens återvinningsgrad är 80 % och specifik fläkteffekt, SFP, är 1,67 kW/m3/s vid 

totalt rena filter enligt indata till energibalansberäkningar i programmet VIP+. På 

tilluftssidan finns också vattenburna eftervärmningsbatterier, ett stycke 

eftervärmningsbatteri per hus. 

Den totala specifika värmeeffektförlusten beräknas med hjälp av indata till 

energibalansberäkningar i programmet från VIP+ och Ekvation 2.2. Ofrivillig luftläckning 

inklusive fönstervädring och förluster genom köksfläktar antas vara 0,5 oms/h eller 35 l/s. 

Qv = 0,381,21010 (1-0,8) = 92,1 W/C och Ql = 0,0351,21010 = 42,2 W/C. Specifik 

värmeeffektförlust för en byggnad, Qtot, beräknas till 747,0 W/C. 

Tabell 3.22 visar fördelningen av en byggnads totala specifika värmeeffektförlust. Det är 

transmissionsförlusterna söm utgör 45 % och köldbryggor 37 % av den totala specifika 

värmeeffektförlusten. Ventilationsförlusterna (värmeåtervinning medtagen) utgör endast 12 

%. 
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Tabell 3.22 En byggnads totala specifika värmeeffektförlust på 747,0 W/C fördelad mellan 

transmissionsförluster, köldbryggor, ventilationsförluster och förluster p.g.a. 

luftläckage. 

Värmeförluster Specifik värmeeffektförlust 

[W/C] 

Andel 

[%] 

Transmission 338,1 45 

Köldbryggor 274,6 37 

Mekanisk ventilation 92,1 12 

Luftläckage 42,2 6 

Summa 747,0 100 

 

 

Projekterad energiförbrukning 

Enligt energibalansberäkningar i programmet VIP+ 5.2.200 ska byggnadernas specifika 

energianvändning vara 23 kWh/m2 och år. En byggnads energibalans enligt beräkningar i 

programmet VIP+ visas i Tabell 3.23. 

Tabell 3.23 En byggnads energibalans enligt beräkningar i programmet VIP+ 5.2.200. 

Avgiven energi kWh/m2, år Tillförd energi kWh/m2, år 

Transmission 79,92 Återvinning ventilation 37,42 

Luftläckage 4,13 Sol genom fönster 38,20 

Ventilation 56,99 Processenergi till rum 43,06 

Spillvatten 31,25 Solfångare 19,06 

Passiv kyla 13,65 Personvärme 6,67 

  Elförsörjning 13,94 

  Värmeförsörjning 4,28 

  Återvinning värmepump 23,35 

Total 185,94 Total 185,98 

 

Det är transmissionsförlusterna som utgör 43 % och ventilationsförlusterna som utgör 31 % 

(värmeåtervinning inte medtagen) av avgiven energi, se Figur 3.38. När återvinning 

ventilation är medtagen utgör ventilationsförlusterna 13 % och transmissionsförlusterna 54 

% av avgiven energi. Av tillförd energi är det processenergi till rumsluft som utgör 23 %, sol 

genom fönster 21 % och återvinning ventilation 20 %, se Figur 3.39. 
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Figur 3.38 Fördelning av avgiven energi i en byggnads energibalans enligt beräkningar i 

programmet VIP+. 

 

 

Figur 3.39 Fördelning av tillförd energi i en byggnads energibalans enligt beräkningar i 

programmet VIP+. 

Indata och resultat från energibalansberäkningar i programmet VIP+ för ett hus är 

sammanställda i Tabell 3.24. Byggnadens nyckeltal från energibalansberäkningar finns 

sammanställda i Tabell 3.25. 
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Tabell 3.24 Indata och resultat från energibalansberäkningar för en byggnad i programmet VIP+ 

5.2.200. 

Klimatdata för ort Örebro 

Solreflektion från mark 20 % 

Vridning av byggnad 0 (söder) 

Rumstemperatur 21C 

Varmvattenförbrukning 2,05 W/m2, år 

(17,96 kWh/ m2, år) 

Varmvatten- och värmeenergi 

(värmeutbytet från solfångaren och 

återvinning från värmepumpen 

medtagen, COP=3,25) 

9,94 W/m2, år 

Fastighetsenergi 8,60 kWh/m2, år 

Värme från ventilationsaggregat 4,28 kWh/m2, år 

Resultat 

värme+VV+fastighetsenergi 

22,8 kWh/m2, år 

 

Tabell 3.25 Sammanställning över nyckeltal för en byggnad i Kv. Pärllöken. 

BRA = Atemp 1 226 m2 

BOA 933,4 m2 

Aom 1 947,52 m2 

Ventilationsvolym 2 487 m3 

Genomsnittlig värmegenomgångskoefficient, Um 0,315 W/m2,C 

Luftläckage vid tryckskillnad på  50 Pa 0,25 l/s, m2 

Fönsterarea/BRA 14 % 

Formfaktor (Aom /BRA) 0,89 

Förlustfaktor klimatskal, inkl. ventilation (Qtot/BRA) 0,60 W/m2,C 

Köldbryggornas andel av transmissionsförlusterna 45 % 

Solfångarnas simulerade årsutbyte per m2 solfångare 632 kWh/m2, år 

 

Kortfattat sammanställning över indata för beräkning av solfångarprestanda i programmet 

VIP+ visas i Tabell 3.26. Beräkning gjordes för en byggnad. 
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Tabell 3.26 Kortfattat sammanställning över indata för beräkning av solfångarprestanda för en 

byggnad i programmet VIP+. 

Solfångararea 37 m2 

Absorbtionsfaktor 0,850 

Värmeförlustfaktor 1, a1 2,5 W/m2, C 

Värmeförlustfaktor 2, a2 0,03 W/m2, C2 

Södervinkel 0° 

Lutning 60° 

Lägsta arbetstemperatur 25 °C 

Högsta arbetstemperatur 95 °C 

 

3.6 Resultat från mätningar för Kvarteret Pärllöken 

Projekterat värde för luftläckning genom klimatskalet vid 50 Pa tryckskillnad var 0,25 l/m2 

s. Enlig provtryckningskontroll efter färdigställande av byggnaderna var uppmätt värde cirka 

0,1 l/m2 s. 

En av byggnaderna har en egen mätare för byggnadens fastighetsel (ventilation, hiss och 

belysning). Fastighetsel för den andra av byggnaderna mäts tillsammans med el till 

undercentralen. Med att läsa av manuellt några gånger av undermätare för värmepumpen för 

varmvatten, värmepumpen för värme, cirkulationspumpar, fläktar, styrsystem och 

manöverstyrskåp kunde uppdelning av köpt el för den andra av byggnaderna göras. 

Separat mätare för hushållsel, varm- och kallvatten finns i varje lägenhet men i den här 

studien analyseras inte den individuella förbrukningen av hushållsel och varmvatten. Endast 

uppmätt energiförbrukning som ingår i beräkning av byggnadernas specifika 

energianvändning studeras här. 

 

Energibehov för tappvarmvatten 

Köpt el till värmepump för varmvattenproduktion är 24 840 kWh eller 10,1 kWh/m2 Atemp, år 

2012. Köpt energi per månad för varmvattenproduktion i Pärllöken år 2012 redovisas i Figur 

3.40. Med antagandet COP=3 blir varmvattenförbrukningen 30,3 kWh/m2 Atemp och år. 

Avståndet mellan undercentralen och byggnaderna är cirka 10 och 15 meter. Kulvertförluster 

antas vara 7 W/m och beräknas, med hjälp av Ekvation 3.1, vara 3 066 kWh/år eller 1,25 

kWh/m2 och år. Total köpt energi för varmvattenproduktion är därmed 8,9 kWh/m2 och år. 
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Total varmvattenförbrukning för byggnaderna beräknas vara 29,1 kWh/m2 Atemp och år som 

är 16 % över SVEBY:s rekommendation för årsschablon för flerbostadshus på 25 kWh/m2 

Atemp. Enligt representant för byggherren ÖBO4 blev värmepumpen för tappvarmvatten 

underdimensionerad. Därför köptes en elpatron som tar över när värmepumpen inte kan 

försörja alla hyresgäster om varmvatten de kallaste månaderna Elpatronen installerades i 

december 2012 och mättes med fastighetselen. Kvarteret Pärllöken har ingen separat mätare 

för värmeproduktion från solfångarna idag. 

 

Figur 3.40 Köpt el per månad till varmvattenproduktion i Kv. Pärllöken. 

 

Energibehov för uppvärmning 

Köpt el till värmepump för värmeproduktion är 14 180 kWh eller 5,8 kWh/m2, år 2012. Med 

antagandet COP=3 blir total värmeförbrukning 17,4 kWh/m2 och år. Köpt el till värmepump 

för värmeproduktion per månad år 2012 redovisas i Figur 3.41. 

 

                                                        

4 Intervju, representant för byggherren Örebrobostäder AB, Örebro 
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Figur 3.41 Köpt el per månad för värmeproduktion i Kv. Pärllöken. 

 

Normalårskorrigering 

Normalårskorrigering av värmeförbrukningen gjordes, som för passivhusen i Frövi, med två 

metoder för att även kunna jämföra själva metoderna med varandra. Metoderna är 

energisignaturen och graddagsmetoden. 

Energisignaturen för Kv. Pärllöken presenteras i Figur 3.42. Den räta linjens 

riktningskoefficient utgör energisignaturen till och med utetemperaturen 9,3 °C som är 

byggnadernas balanstemperatur framtagen manuellt med hjälp av Figur 3.42. Den räta 

linjens ekvation är följande: 

                   (3.4) 

 

Figur 3.42 Energisignaturen för Kvarteret Pärllöken. 
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Köpt el till värme korrigerad med hjälp av energisignaturmetoden är 17 271 kWh/år eller 7,0 

kWh/m2 år och överstiger uppmätt köpt energi för värme med 18,3 %. 

Korrelationskoefficienten har inte lika högt värde som för passivhusen i Frövi (r2 = 0,91) som 

betyder att sambandet mellan månadsmedeleffekt och aktuell månadsmedel-

utomhustemperatur beskrivs inte lika väl av den räta linjen. 

Normalårskorrigering med hjälp av graddagsmetoden gjordes, som för passivhusen i Frövi, 

med elbolagets Linde Energi redovisade graddagar för Lindesberg istället för att köpa 

graddagar av SMHI för Örebro som också kunde göras5. Lindesberg ligger 5 mil norr om 

Örebro. Redovisade graddagar på Linde Energi hemsida är enligt officiell statistik från SMHI, 

se Bilaga A. Graddagar för år 2012 samt normalårsgraddagar i Lindesberg redovisas i Tabell 

3.19. Korrigeringskoefficienten redovisas också i Tabell 3.19. 

Figur 3.43 redovisar köpt el för värmeproduktion per månad för Kvarteret Pärllöken. Den 

uppmätta elförbrukningen redovisas utan korrektion, korrigerad med graddagar och 

korrigerad med energisignaturmetoden. Köpt el till värme korrigerad med hjälp av 

graddagsmetoden är 14 383 kWh/år eller 5,9 kWh/m2 år och överstiger den uppmätta köpta 

elen för värmeproduktion med 1,5 %.  

 

Figur 3.43 Uppmätt köpt el för värmeproduktion per månad i lågenergihusen i Kv. Pärllöken. 

Den uppmätta elen är okorrigerad, korrigerad med graddagar och korrigerad med 

energisignatur. 

  

                                                        

5 Enligt samtal via telefon med Torbjörn Grönbergs på SMHI skulle Lindesberg graddagar väl kunna 
användas för Örebro också. 
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Specifik energianvändning 

Uppmätt fastighetsel är 39 940 kWh eller 16,3 kWh/m2 Atemp, år 2012. Verksamhetsel 

(motorvärmare och ytterbelysning) mättes 5 500 kWh samma år. Uppmätt specifik 

energianvändning (köpt energi), korrigerad med graddagar, för lågenergihusen Pärllöken är 

31,1 kWh/m2 Atemp och år. När värmen korrigeras med energisignaturen är uppmätt specifik 

energianvändning 32,2 kWh/m2 Atemp och år. 
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4 ANALYS AV SKILLNAD MELLAN BERÄKNAT 

ENERGIBEHOV OCH UPPMÄTT ENERGIANVÄNDNING 

I detta kapitel studeras skillnaden mellan beräknat energibehov och uppmätt 

normalårskorrigerad energianvändning för passivhusen i Frövi och Kvarteret Pärllöken. Med 

hjälp av empirisk validering jämförs programmens beräkningsresultat med uppmätt köpt 

energi för värme, tappvarmvatten och fastighetsel år 2012. 

4.1 Empirisk validering av energiberäkningar 

Passivhusen i Frövi har energiprestanda som är 40 respektive 44 % bättre än krav i BBR 19, 

beroende på vilken metod som används för att normalårskorrigera värmen. Jämfört med 

SCNH:s krav för passivhus har de energiprestanda som är 3 respektive 8 % bättre än krav, 

beroende på vald korrigeringsmetod. Kvarteret Pärllöken har energiprestanda som är 64 

respektive 65 % bättre än krav i BBR 19. Projektens energiprestanda, beräknad och uppmätt, 

samt krav i BBR 19 och SCNH visas i Figur 4.1. 

 

Figur 4.1 Energiprestanda för passivhusen i Frövi och lågenergihusen i Kv. Pärllöken. 

Projektens energiprestanda enligt beräkningar och uppmätt normalårskorrigerad 

förbrukning redovisas i figuren, samt krav i BBR 19 och SCNH. 

 

Beräknad specifik energianvändning för passivhusen i Frövi är 31,1 kWh/m2 år och uppmätt 

specifik energianvändning korrigerad med hjälp av graddagar är 50,8 kWh/m2 och år. När 

värmen korrigeras med hjälp av energisignaturen är specifik energianvändning för husen 
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53,6 kWh/m2 och år. Detta betyder att uppmätt specifik energianvändning för husen har 

överskridit den beräknade med 63 respektive 72 %. 

Beräknad specifik energianvändning för Kvarteret Pärllöken är 22,8 kWh/m2 år och uppmätt 

specifik energianvändning korrigerad med hjälp av graddagar är 31,1 kWh/m2 och år. När 

värmen korrigeras med hjälp av energisignaturen är specifik energianvändning för husen 

32,2 kWh/m2 och år. Detta betyder att uppmätt specifik energianvändning för husen har 

överskridit den beräknade med 36 respektive 41 %. 

Båda projekten har betydligt bättre energiprestanda än krav även om de har överskridit den 

projekterade energiförbrukningen med tiotals procent. Figur 4.2 redovisar den uppmätta 

förbrukningens skillnad gentemot energibalansberäkning. 

 

Figur 4.2 Den uppmätta förbrukningens skillnad gentemot energibalansberäkning för 

passivhusen i Frövi och Kv. Pärllöken. 

Vilken korrigeringsmetod är bäst lämplig för dessa två lågenergibyggnadsprojekt är svårt att 

bedöma. För båda objekten har korrigeringsmetoderna korrigerat upp förbrukningen och i 

samtliga fall korrigerar energisignaturen kraftigare än vad graddagsmetoden gör. För 

passivhusen i Frövi ligger specifik energianvändning korrigerad med energisignaturen 6 % 

över den graddagskorrigerade förbrukningen. För Kvarteret Pärllöken ligger specifik 

energianvändning 4 % över den graddagskorrigerade förbrukningen. Detta stämmer överens 

med Carlssons examensarbete ”Osäkerhet i energisimuleringar av flerbostadshus: Analys 

av fem nybyggnationer”. I Carlssons studie (2012) låg den energisignaturkorrigerade 

förbrukningen i snitt 2,6 % över den graddagskorrigerade. Carlsson korrigerade för ett 

ovanligt kalt år, år 2010, och korrigerades ner förbrukningen med båda metoderna. 
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Oavsett vald korrigeringsmetod har normalårskorrigeringen inte stor påverkan på den 

specifika energianvändningen i projekten. I allmänhet görs normalårskorrigering med 

graddagar. Därför väljs i fortsättningen att endast använda uppmätt värmeförbrukning 

korrigerad med hjälp av graddagsmetoden vid analys av avvikelser mot beräknat behov. 

 

Avvikelser mot beräknat behov 

Objektens fördelning mellan köpt energi för uppvärmning, tappvarmvatten och fastighetsel 

har tagits fram och redovisas i Figurer 4.3-4.4. Total köpt energi för uppvärmning, 

tappvarmvatten och fastighetsel är 66 980 kWh för passivhusen i Frövi år 2012. Det är 

uppvärmningen som utgör 79 % av den totala köpta energin. Tappvarmvatten utgör endast 11 

% av den köpta energin på grund av solvärmeanläggningen som arbetar primärt mot 

tappvarmvatten. Solfångarens täckningsgrad är 61 % av tappvarmvattenförbrukningen och 17 

% av den totala värmelasten år 2012. 

 

Figur 4.3 Fördelning av köpt energi för uppvärmning, tappvarmvatten och fastighetsel i 

passivhusen i Frövi. 

Total köpt energi för uppvärmning, tappvarmvatten och fastighetsel är 75 892 kWh för 

Kvarteret Pärllöken år 2012. Det är fastighetselen som utgör 52 % av den totala köpta 

energin. På grund av COP-faktorn hos värmepumparna blir elförbrukningen för 

uppvärmning och tappvarmvatten endast cirka en tredjedel av den förbrukade energin. 

Tappvarmvatten utgör 29 % och värme 19 % av den totala köpta energin. Solfångaren arbetar 

primärt mot tappvarmvattnet som ska minska elförbrukningen ännu mera för varmvatten. 

Solfångarens bidrag till tappvarmvatten och även uppvärmning är okänt. 
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Figur 4.4 Fördelning av köpt energi för uppvärmning, tappvarmvatten och fastighetsel i 

Kvarteret Pärllöken. 

Avvikelser mellan uppmätt energianvändning och beräknat behov för tappvarmvatten, värme 

och fastighetsel, utan tillskott från solvärmeanläggning har tagits fram för passivhusen i 

Frövi, se Figur 4.5. Tappvarmvattenförbrukningen beräknades vara 17,52 kWh/m2 och år 

men blev 13,6 kWh/m2 och år och ligger den uppmätta varmvattenförbrukningen 22 % under 

den projekterade tappvarmvattenförbrukningen. Projekterat värmebehov beräknades vara 

15,7 kWh/m2 och år men blev 39,6 kWh/m2 och år (korrigerad med hjälp av 

graddagsmetoden) och ligger den uppmätta värmeförbrukningen 152 % över beräknat 

värmebehov. Uppmätt fastighetsel ligger 5 % över den projekterade fastighetselen. 

Solvärmeanläggningens årsutbyte år 2012 blev 32 % högre än projekterat. 

 

Figur 4.5 Avvikelser mellan uppmätt och beräknad förbrukning av värme, tappvarmvatten och 

fastighetsel samt uppmätt och projekterat årsutbyte från solfångaren i passivhusen i 

Frövi. 
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Avvikelser mellan uppmätt och beräknad förbrukning av tappvarmvatten, värme och 

fastighetsel har också tagits fram för Kvarteret Pärllöken. Eftersom värmeproduktionen från 

solvärmeanläggningen inte mäts i projektet kunde inte den subtrakteras från uppmätt 

förbrukning. I Kv. Pärllöken beräknades tappvarmvattenförbrukningen vara 17,96 kWh/m2 

och år men blev 29,1 kWh/m2 och år med antagandet COP=3 och kulvertförluster på 

1,25kWh/m2 och år. Uppmätt tappvarmvattenförbrukning (inklusive bidrag från 

solvärmeanläggningen) ligger 62 % över den projekterade förbrukningen. Projekterat 

värmebehov beräknades vara 18,57 kWh/m2 och år (utan solvärmeanläggning och 

värmepump) men blev 17,58 kWh/m2 och år (korrigerad med hjälp av graddagsmetoden och 

COP=3) och ligger 5 % under beräknat värmebehov. Uppmätt fastighetsel ligger 89 % över 

projekterad fastighetsel. 

 

Figur 4.6 Avvikelser mellan uppmätt och beräknad förbrukning av värme, tappvarmvatten och 

fastighetsel i Kvarteret Pärllöken. 
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5 INTERVJUER MED BYGGHERRAR 

I detta kapitel presenteras en anlys av genomförda intervjuer. Intervjuerna innehöll bland 

annat frågeställningar om idéutvecklingen av demonstrationsprojekten, tillgänglighet av 

tekniska lösningar för energieffektivt byggande, hinder under de olika byggskeden och deras 

syn på uppskalning av demonstrationsprojekt till storskaligt byggande. Intervjuguiden finns 

under Bilaga B. Respondenterna har i analysen anonymiserats men deras projekts- eller 

företagsnamn förekommer dock ofta i sammanställningen. Därför har de haft möjlighet att 

lämna synpunkter före denna rapports publicering.  

5.1 Analys av intervjuresultat 

Alla som intervjuades har en lång och bred erfarenhet av bygg- och fastighetsbranschen. 

Erfarenheten varierade från 13 år hos den yngste till 37 år hos den äldste respondenten. Alla 

respondenter ansåg att generellt låg deras nyproduktion under byggnormerna. En av de 

intervjuade tog också upp den ekonomiska biten och uttryckte sig: ”[…] men vi får inte 

glömma bort att även om vi kan bygga energisnålt måste någon kunna betala för det. 

Någon måste ha råd att bo i de här husen i slutändan.” 

 

Idéutveckling av demonstrationsprojekten 

Glad (2006) kom fram till i sin doktorsavhandling ”Aktiviteter för passivhus: En innovations 

omformning i byggprocesser för energisnåla bostadshus” att studiens tre okonventionella 

byggprojekt startades av människor som redan hade egna sinnliga upplevelser av passivhus. 

Det samma gällde för passivhusen vid Rynningeåsen. Respondenten sa:  

 Det var faktiskt så här att den som var före mig på posten här i företaget var på en 

mässa i Göteborg. Det måste ha varit 2008, på våren. Där var det en som visade 

upp det med passivhus och hur de hade byggt i Göteborg. Det var så det började 

och sedan om man skulle kunna förverkliga det här uppe i Örebro. 

Passivhusen i Frövi byggdes för att de hos LIBO (styrelsen och de anställda) ville vara med att 

titta på utvecklingen för att bygga energisnålt och för att de ville lära sig själva. Liknande för 

Kvarteret Pärllöken, respondenten sa:  

Vi ville testa nya tekniker för att se vad som passar oss bäst. Vi vill ha ett antal av 

lågenergihus för det kommande direktivet om noll energi byggnader och se vad 

som passar oss bäst i vår förvaltning. 
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Vald teknik 

Tekniken som valdes till passivhusen vid Rynningeåsen valdes ut ur en bok om passivhus och 

sedan anlitade de två företag för att göra underlagen för produktionen. Den intervjuade 

tyckte inte att bra tekniska lösningar för energieffektiv byggande var enkelt tillgängliga.”Det 

var ett försök för de med, första gången. Det är konstigt att över allt ska man uppfinna 

hjulet. Det är ingen som bygger passivhus i det här området.” 

För passivhusen i Frövi bestämdes tekniken under projektets gång via en partnering 

entreprenad. Respondenten sa: 

Redan vid början av projektet hade vi ganska diger ram som vi hade samlat på oss 

med att göra studiebesök på olika lågenergi och passivhus projekt. Sedan hade vi 

en egen tanke om att vi inte ville använda el som energikälla till värmen. Det är 

därför vi har vattenburen värme och det beror på våra miljömål generellt. Vi har 

räknat CO2 för projektet. 

För Kvarteret Pärllöken var tekniken någonting som växte fram under projektets gång. ”Vi 

ville ganska tidigt prova något annat än fjärrvärme och kom då väl fram till att 

kombinationen med bergvärme och solfångare skulle vara ganska lämplig.” 

 

Hinder 

Allmänt gick produktionen bra i alla studerade projekten. Projekteringen tog lång tid, ansåg 

de, och blev dyr men det var under idrifttagningsskedet som olika problem började uppstå i 

alla projekten. 

Den intervjuade från Asplunds Bygg AB uttryckte sig så: 

Produktionen, inga problem. Det som har varit bekymmer är spridningen av 

värmen och ventilationslösningen och projekteringen ut av det. Där har jag varit 

inblandat i högsta grad här på slutet och det som vi ska göra under de närmaste 

veckorna är att komplettera upp det med lite andra uppblås på ventilationen på 

några ställen.[…] Det är i de lägenheter som har minst personer och i 

yttersvängarna som har uppstått problem. Det är vi på gång med nu. Men det 

finns ingen som vi kan ringa och rådfråga. Så är det faktiskt. 

Respondenten från LIBO nämnde också problem med ventilationssystemet men inte samma 
problem som i passivhusen vid Rynningeåsen. Han sa: 

Ja det kan vi väl verkligen säga. Vi håller fortfarande på med idrifttagningen fast 

det är snart två år sen. Det är fortfarande en massa problem och ventilatörerna 

var där nere så sent som i den här veckan och försökte få ordning på 

ventilationsaggregaten som fortfarande inte fungerar bra. 

Respondenten från ÖBO tar upp ett annat problem som de fick lösa i Kv. Pärllöken. 
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Sedan vi har tagit husen i drift så har vi upptäckt att värmepumpen för 

produktion av tappvarmvatten har varit något snålt dimensionerad. Den räcker 

väl inte under vinterhalvåret när alla ska gå och duscha vid samma tidpunkt på 

morgnarna. Projekteringen och produktionen gick jättebra. 

De intervjuade ansåg att det som behövdes utvecklas vidare inom energieffektivt byggande 

var till exempel; bättre styrsystem på ventilationsaggregaten, varmluftsspridningseffekten 

och eftervärmningsbatterierna samt solceller som redan från början är integrerade i 

byggelement. 

 

Kunskapsöverföring 

Enligt SP rapporten ”Erfarenhetsåterföring från de första passivhusen – innemiljö, 

beständighet och brukarvänlighet” finns det ett behov för objektanpassade drift- och 

underhållsinstruktioner som är anpassade till den målgrupp som ska sköta driften och 

underhållet av passivhusen. Enligt rapporten bör det även finnas instruktioner om den 

service man kan behöva köpa in av företag, till exempel för att regelmässigt kontrollera 

funktionen hos solfångare och värmeväxlare (Sikander et al., 2011). 

Byggherrarna för de studerade objekten såg ganska lika på informations- och 

kunskapsöverföringen angående tekniken till brukarna. Passivhusen vi Rynningeåsen har 

bostadsrätter och där får alla en drift- och underhållspärm ”[…] men det här är inte så 

avancerat vad gäller skötsel. Det är ingen skillnad från att bo i en vanlig lägenhet.” sa den 

intervjuade. Respndenten från ÖBO sa: ”För hyresgästerna ska det inte vara någon skillnad 

att bo i ett lågenergihus eller i ett vanligt hus. Det ska vara det samma.” 

Den intervjuade från LIBO tyckte att det inte skulle vara stor skillnad mot vanligt boende 

men däremot behövdes en särskild information till alla, som blivande hyresgäster, då 

systemen ändock ställer lite större krav. ”De är trögare än vanligt då de installerade 

effekterna är mindre och önskade temperaturväxlingar tar längre tid att genomföra.” 

 

Byggherrarnas viktigaste lärdom av projekten 

Alla lärde sig mycket av projekten men det var olika vad de ansåg vara sin viktigaste lärdom. 

Byggherren för passivhusen vid Rynningeåsen sa: 

Jag tycker kanske att den viktigaste lärdomen här är att man kanske har fått ett 

nytt tänk. Alla som var med har i sin tur fått lära sig någon ny grej att jobba med. 

Problemet är att man gör ett projekt, sedan blir det ingen mer projekt. 

Byggherren för passivhusen i Frövi talar om att det viktigaste är att följa upp och försöka ta 

reda på vad det är som gör att det blir fel. ”Vi lär oss mycket om vi verkligen följer upp och 
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ser vad som blir bra och vad som blir dåligt.” Den viktigaste lärdomen av projektet 

Pärllöken nämner den intervjuade att det var vikten av att få med alla deltagare i projektet att 

dra mot samma mål. Han sa: 

Vi hade ett stormöte med all produktionspersonal där vi berättade om våra mål 

med projektet och att allas insatser var viktiga för slutresultatet. Detta möte var 

väldigt uppskattat av byggarna. 

 

Hinder för uppskalning 

Respondenten från Asplunds Bygg såg inga problem för uppskalning av 

demonstrationsprojekt om de inte behövde vänta länge tills nästa projekt. ”Dels försvinner ju 

människorna som har varit med, de är kanske inte kvar än, och då har man tappat 

kunskap.” Presentanden från LIBO såg inte heller några problem med uppskalning av 

demonstrationsprojekt. ”Vi bygger lågenergimässigt. Alla projekt vi gör så tittar vi på LCC 

och där styrs varje byggdel, vilken dimension den får.” 

Den intervjuade från ÖBO nämner ekonomin som ett hinder för uppskalning av 

demonstrationsprojekt. Han uttrycker sig så: 

Det kostar ju mer pengar att bygga energieffektivt. Problemet är ju att när man 

har byggt någonting då värderas ju fastigheten. Om produktionskostnaden 

överstiger det fastiska värdet. Säg att vi bygger för 45 miljoner men 

fastighetsvärdet, när det är färdigt byggt, är bara 40 miljoner. De 5 miljonerna 

som produktionskostnaden överstiger blir en direkt nedskrivning som drabbar 

årets resultat. […] Det är väl det som gör att det är svårt att skala upp det. 

 

Begreppet ”Nära Noll Energi” byggnader 

Februari 2012 skriver Boverket i ett yttrande till förslag och bedömningar avseende nära-

nollenergibyggnader, att de delar regeringens bedömning att Sverige med de nya 

energikraven i Boverkets byggregler; BFS 2011:26 uppfyller direktivets krav avseenden nära-

nollenergibyggnader. De vill dock ”[…] framhålla att uttrycket ”nära-nollenergibyggnader” 

inte är lämpligt begrepp att införa i byggregelsystemet. Begreppet är helt enkelt 

missvisande.” (Boverket, 2012, s. 2). 

Alla intervjuade delar Boverkets åsikt om att begreppet är missvisande. ”Eftersom Staden 

tycker att nära nollenergi blir lika med byggnormen då tycker jag att det är ett dumt 

begrepp” sa en av de intervjuade. En annan uttryckte sig så: ”Det är lite luddigt. Vad menar 
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man med nära nollenergibyggnader. Alla byggnader drar ju någon form av energi och ska 

man nära noll så måste man ju producera el lokalt.” Den tredje sa: 

Jag tror inte att de har löst hela frågan, det går för fort. Man måste ha lämplighet 

att prata pengar, ekonomi, banker, finns det lån och stöd till det här. Hela paketet 

måste kopplas ihop till det här. Annars stannar det bara upp, det tror jag. Det får 

inte bara bli visioner. Det måste bli förverkligande. […] Vi vet inte vad händer 

med träväggar som är 450-480 mm tjocka. Hur länge klarar sig cellplasten som 

ligger över allt i grundkonstruktionerna? Vi experimenterar hela tiden. 
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6 DISKUSSION OCH SLUTSATSER 

I detta kapitel utvärderas resultaten i undersökningen. Undersökningens frågor besvaras och 

jämförs med andra likartade undersökningar från litteraturstudien. Resultatens 

tillförlitlighet och felkällor tas också upp. 

6.1 Vald teknik för att minska andel köpt energi 

Som tidigare nämnt i rapporten ska uppmärksam ägnas åt att minska behovet av köpt energi 

för uppvärmning, kylning, ventilation, varmvatten och elförbrukning, om energisnåla 

byggnader ska skapas. Dessa tre studerade projekt valde olika tekniker för att minska 

behovet av köpt energi. Alla projekten lade dock stor vikt på att få ett tät klimatskal och 

ställdes passivhus kravnivåer för lufttäthet i alla projekten. Därmed blir förluster på grund av 

luftläckage mer beroende av fönstervädring, hos de boende, än otätheter genom klimatskalet. 

 

Klimatskal och ventilation 

Enligt Sandberg (2012) betraktas det som en självklarhet att ställa passivhus kravnivåer för 

lufttäthet idag som det gjordes i alla de studerade projekten. Enligt provtryckning, efter 

färdigställande av byggnaderna, lyckades alla projekten med att komma under sitt 

projekterade värde på luftläckning vid 50 Pa tryckskillnad över klimatskalet. 

Passivhusprojekten lade stor vikt på att välja byggnadskomponenter till klimatskalet med ett 

lågt u-värde för att kunna minska transmissionsförlusterna så mycket som möjligt. Med att 

minska transmissionsförlusterna behövs mindre köpt energi för uppvärmning. I Kvarteret 

Pärllöken lades inte särskild stor vikt på att minska transmissionsförlusterna jämfört med de 

två andra projekten. Byggnaderna i Pärllöken har dock en tung stomme som kan minska 

energianvändningen för uppvärmningen något enligt Rönneblad och Byfors (2012). 

Projektens genomsnittliga värmegenomgångskoefficient, Um, och andel köldbryggor av de 

totala transmissionsförlusterna visas i Tabell 6.1. 
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Tabell 6.1 Sammanställning över projektens Um och andel köldbryggor av de totala 

transmissionsförlusterna. 

 Um  

[W/m2 °C] 

Andel Qköldbryggor av Qt 

[%] 

Rynningeåsen 0,1606/0,1727 9,6/11,3 

Frövi 0,155 6,6 

Pärllöken 0,315 45 

 

Det var väldigt olika mellan projekten hur stor andel av den totala transmissionsförlusten 

köldbryggorna utgjorde. Deras andel varierade mellan 6,6 och 45 % i dessa tre projekt. Alla 

projekten använde sig av fristående balkonger för att bryta köldbryggan där. 

Passivhusprojekten lade dock större vikt på konstruktionslösningar för att minimera 

köldbryggor. Till exempel använde båda passivhusprojekten sig av 200 mm 

kantbalksisolering medan Kvarteret Pärllöken endast har de konventionella 100 mm till 

kantbalksisoleringen. Trots valda konstruktionslösningar i passivhusprojekten för att 

minimera köldbryggor låter det för lågt att de endast utgör 6,6–11,3 % av de totala 

transmissionsförlusterna. Danbjer och Ekström (2012) rekommenderar i sin studie 

”Köldbryggor i lågenergihus” att om en schablon används bör andelen köldbryggor av de 

totala transmissionsförlusterna ligga runt 35-40 %. Dock rekommenderar de att hellre 

beräkna varje köldbrygga för sig. Janson (2010) kom fram till i sin avhandling att några av 

hennes undersökta passivhusprojekt underskattade köldbryggorna i energiberäkningarna 

och i andra överskattades de. Det är svårt att bedöma om köldbryggorna i Kvarteret 

Pärllöken är överskattade utan några mätningar men 45 % låter något för högt jämfört med 

Danbjer och Ekströms (2012) simuleringar samt Isovers värde på 20-30 % (Saint-Globain 

Isover AB, 2007). 

Alla projekten har mekanisk ventilation med roterande värmeväxlare med hög 

värmeåtervinningsgrad för att minimera ventilationsförlusterna. Mindre ventilationsförluster 

betyder mindre köpt energi för uppvärmning. Passivhusprojekten har ett 

ventilationsaggregat per lägenhet och Kvarteret Pärllöken har ett aggregat per hus. Antagen 

verkningsgrad för värmeväxlarna i projekten ligger mellan 78-82 %. Med luftomsättningen 

0,5-0,6 oms/h beräknades ventilationsförlustens andel av den totala specifika 

värmeeffektförlusten variera mellan 12-21 % när värmeåtervinning var medtagen. Tabell 6.2 

visar fördelningen av den totala specifika värmeeffektförlusten för alla projekten samt Qtot. 

  
                                                        

6 Byggnad A, passivhusen vid Rynningeåsen 
7 Byggnader C och D, passivhusen vid Rynningeåsen 
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Tabell 6.2 Sammanställning över fördelningen av den totala specifika värmeeffektförlusten för 

projekten; passivhusen vid Rynningeåsen, passivhusen i Frövi och Kvarteret 

Pärllöken. 

 Transmission 

[%] 

Köldbryggor 

[%] 

Ventilation 

[%] 

Läckage 

[%] 

Qtot 

[W/m2 °C] 

Rynningeåsen 70/68 8/9 16/18 6/5 229/147 

Frövi 65 5 21 9 160 

Pärllöken 46 37 12 5 741 

 

I alla projekten är det den totala transmissionsförlusten (inklusive köldbryggor) som utgör 

den största andelen av den totala specifika värmeeffektförlusten. Andelen för den totala 

transmissionsförlusten varierade mellan 70-83 % i dessa tre projekt. Genom att titta på Um 

kan det konstateras att passivhusprojekten har betydligt bättre klimatskärm än 

lågenergihusen i Kvarteret Pärllöken då tanken är att minska de totala 

transmissionsförlusterna. Passivhusprojekten uppfyller dock inte kraven som PHI ställer på 

Um för passivhus, <0,15 W/m2 °C, men alla projekten uppfyller Boverkets krav (BBR 19) på 

Um ≤ 0,40 W/m2 °C (Boverket, 2011; Passive House Institute, 2012). 

Till alla beräkningar i studien har data från projektens energibalansberäkningar använts som 

kan vara mer eller mindre osäkra enligt tidigare nämndar rapporter och artiklar. Inga egna 

kontrollmätningar har gjorts i studien som kan minska resultatens tillförlitlighet. Andra 

felkällor i studien är möjliga förändringar på projekten under produktionen som inte finns 

dokumenterade i studiens underlag eller tagits upp i intervjuerna med byggherrarnas 

representanter. 

 

Bergvärme och solfångare 

I stället för att lägga stor vikt på låga u-värden på byggnadskomponenter i klimatskärmen 

valde byggherren för Kvarteret Pärllöken att investera i bergvärme för att minimera den 

köpta energin för uppvärmning och tappvarmvatten. Två bergvärmepumpar installerades, en 

för uppvärmningen och en för tappvarmvattenproduktion. Det betyder att om pumparnas 

värmefaktor är cirka tre avger de tre gånger mer energi till uppvärmning och tappvarmvatten 

än fastighetsägaren behöver betala för den el som de drar. 

Solfångare valdes till alla projekten för att kunna minimera den köpta energin för 

tappvarmvatten och även uppvärmning. Solfångaranläggningarna i projekten 

dimensionerades för att kunna täcka ungefär 40-50 % av beräknat tappvarmvattenbehov 

som Andrén (2011) rekommenderar för flerbostadshus. 
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6.2 Projekterad och uppmätt energianvändning 

Det var olika mellan projekten hur mycket material från uppmätt förbrukning erhölls till 

denna studie. Störst data erhölls från projektet passivhusen i Frövi. Tack vare detta kunde 

energiförbrukningen för projektet analyseras mer detaljerat än för de två andra projekten. 

Eftersom elförbrukningen för eftervärmningsbatterierna i passivhusen vid Rynningeåsen inte 

erhölls kunde uppmätt specifik energianvändning inte beräknas för projektet. 

Det kan fastställas att både passivhusen i Frövi och Kvarteret Pärllöken har betydligt bättre 

energiprestanda än krav i BBR 19 och passivhusen i Frövi uppfyller även SCNH:s krav för 

passivhus som är <400 m2 och är placerade i klimatzon III. Passivhusen i Frövi har 

energiprestanda som är 40 respektive 44 % bättre än krav i BBR 19 och 3 respektive 8 % 

bättre an SCNH:s krav för passivhus, beroende på vald korrigeringsmetod. Kvarteret 

Pärllöken har energiprestanda 64 respektive 65 % bättre än krav i BBR 19. Ändå överskred 

den uppmätta energianvändningen den projekterade i båda projekten med tiotals procent. 

 

Tappvarmvatten, uppvärmning och fastighetsenergi 

Tappvarmvattenförbrukningen i passivhusen vid Rynningeåsen togs fram genom att fördela 

köpt energi i bostadsrättföreningen med hjälp av standard schabloner och egna antaganden. 

Tappvarmvattenförbrukningen beräknades då till 20 och 24 kWh/m2 och år för de två första 

åren i drift inklusive el till cirkulationspumpar och värmeproduktion från solfångaren. Den 

projekterade tappvarmvattenförbrukningen utan bidrag från solfångaren var 24,0 respektive 

24,8 kWh/m2 och år för byggnad A respektive byggnader C och D. Solfångarnas teoretiska 

bidrag till tappvarmvatten var 46 respektive 48 %. Den uppmätta netto förbrukningen 

överskred den projekterade med väl över 50 %. Huvudförklaringen till detta är den lilla 

värmeproduktionen från solfångarna jämfört med det teoretiska bidraget. 

Uppmätt specifik energianvändning i projektet passivhusen i Frövi överskred den beräknade 

med 63 respektive 72 %, beroende på vald korrigeringsmetod. Uppdelningen av köpt energi 

för både passivhusen i Frövi och Kvarteret Pärllöken redovisas i Tabell 6.3. 

Tabell 6.3 Sammanställning över fördelningen av den specifika energianvändningen i projekten 

passivhusen i Frövi samt Kvarteret Pärllöken. 

 Tappvarmvatten 
[kWh/m2 år] 

Uppvärmning, 
korr. GD 
[kWh/m2 år] 

Fastighetsel 
[kWh/m2 år] 

Total köpt 
energi 
kWh/m2 år] 

Frövi 5,4 40,2 5,2 50,8 
Pärllöken 8,9 5,9 16,3 31,1 
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Avvikelser mellan uppmätt energianvändning och beräknat behov för tappvarmvatten utan 

tillskott från solvärmeanläggningen togs fram för passivhusen i Frövi. Uppmätt 

tappvarmvattenförbrukning låg 22 % under den projekterade förbrukningen. Uppmätt 

värmeförbrukning korrigerad med hjälp av graddagar låg 155 % över den projekterade 

förbrukningen och fastighetselen låg 5 % över den projekterade fastighetselen. 

Solvärmeanläggningens värmeproduktion blev 32 % högre än projekterad produktion. Det 

kan därmed konstateras att det största skälet till att passivhusen i Frövi inte blev lika 

energisnåla som beräknad är att lägenheterna använder mer värme än projekterades. Möjliga 

förklaringar till detta är: 

 köldbryggor underskattades i projekteringen 

 pelletspannan stängs inte av under sommarmånaderna och körs därmed på låg effekt 

 styr- och regelsystemet för uppvärmningen fungerar inte tillfredsställande idag 

 medelinomhustemperaturen är högre än 19 °C (användes i beräkningarna) i de flesta 

lägenheterna under uppvärmningssäsongen 

 olika brukarvanor för fönstervädring 

 

Den uppmätta energiförbrukningen för tappvarmvatten, uppvärmning och fastighetsel 

varierade mycket mellan lägenheterna i passivhusen i Frövi som visar att det är svårt att ta 

fram brukarindata till energiberäkningar. Uppmätt tappvarmvattenförbrukning per år och 

m2 BOA varierade mellan 3 och 42 kWh för lägenheterna. Uppmätt hushållselförbrukning 

varierade mellan 22 och 42 kWh/m2 och år. Uppmätt värmeförbrukning per lägenhet och år 

varierade mellan 18 och 58 kWh/m2. Det fanns inget tydligt samband mellan hög uppmätt 

förbrukning av värme och hög inomhustemperatur i lägenheterna. Olika brukarvanor med 

till exempel fönstervädring kan vara en del av förklaringen till detta. En annan förklaring kan 

vara problemet med styr- och regelsystemet för uppvärmningen som byggherrens 

representant nämnde i intervjun8. 

Det var tappvarmvattenförbrukningen som varierade mest mellan lägenheterna. Även om 

energiförbrukningen för tappvarmvatten ingår i byggnadens specifika energianvändning 

säger den inte något om själva byggnaden som Janson (2010) påpekar i sin avhandling. Å 

andra sidan utgjorde köpt energi för tappvarmvatten inte en stor del av den specifika 

energianvändningen för passivhusen i Frövi som det gjorde i Jansons studie. Det beror på 

solfångarnas höga täckningsgrad för tappvarmvatten samt den låga medel-

tappvarmvattenförbrukningen jämfört med SVEBY:s årsschablon.  

                                                        

8 Intervju, representant för byggherren Lindesbergsbostäder, Lindesberg. 
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Uppmätt specifik energianvändning i Kvarteret Pärllöken överskred den beräknade med 36 

respektive 41 %, beroende på vald korrigeringsmetod. Avvikelser mellan uppmätt och 

beräknad förbrukning av värme, tappvarmvatten och fastighetsel togs också fram för 

Kvarteret Pärllöken. Uppmätt tappvarmvattenförbrukning (inklusive bidrag från 

solvärmeanläggningen) låg 62 % över den projekterade (utan bidrag från 

solvärmeanläggningen och med antagandet COP=3). Uppmätt värmeförbrukning låg 5 % 

under den projekterade (GD korr. och COP=3 ) och uppmätt fastighetsel låg 89 % över den 

projekterade fastighetselen. Det kan därmed konstateras att Kvarteret Pärllöken inte blev lika 

energisnålt som beräknat på grund av högre tappvarmvattenförbrukning och högre 

förbrukning av fastighetsel. Möjliga förklaringar till detta är: 

 bidrag från solfångaranläggningen överskattades 

 solfångaranläggningen konkurrerar med värmepumparna och ersätter endast 

motsvarande drifttid för värmepumparna 

 värmepumpen för tappvarmvatten har lägre årsmedelvärmefaktor än antaget värde 

på tre 

 

Det var energisignaturen som korrigerade kraftigare än graddagsmetoden för både 

passivhusen i Frövi och Kvarteret Pärllöken. Jämfört med de tidigare studerade 

lågenergihusen, som togs upp i litteraturstudien, har dessa två projekt lyckats ganska bra 

med att sänka total köpt energi. Energianvändningen för uppvärmning 

(normalårskorrigerad) är dock högre i passivhusen i Frövi än de tidigare studerade projekten. 

I Kv. Pärllöken är det tvärt om, betydligt lägre energiförbrukning för uppvärmningen 

(normalårskorrigerad) än i de tidigare studerade projekten. Det förklaras av värmepumpen 

som blev installerad. På grund av värmepumpen betalar fastighetsägaren endast cirka en 

tredje del av avgiven värmeenergi. Kvarteret Pärllöken är det enda projektet i denna studie 

som har valt att installera en värmepump för att minska uppvärmningskostnaderna i stället 

för att minska transmissionsförlusterna så mycket som möjligt. Vilket är bättre bedöms inte i 

denna studie. 

I båda projekten är det vanligare att den projekterade förbrukningen är lägre än den 

uppmätta för de flesta delposterna i byggnadernas specifika energianvändning. Resultaten 

visar dock att det går att bygga byggnader med låg energianvändning i Örebroregion. 

Avvikelser mellan uppmätt och beräknad energianvändning är trots det väldigt hög som 

beror delvis på de små marginalerna som lågenergibyggnader har som har energiprestanda 

cirka 50 % bättre än krav i BBR. 
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Passiv och aktiv solenergi 

För att kunna skapa lågenergihus rekommenderas att ta till vara den passiva solenergin men 

gärna också att använda aktiv solenergi med tanke på ekologisk energi. Ur värmesynpunkt 

och för att kunna utnyttja ljusinflödet rekommenderas att ha söderorienterade fasader med 

stora fönster och mindre fönsterareor mot de andra vädersträcken. Enligt Jansons (2010) 

solinstrålningsmätningar och simuleringar samt Peuhkiri et al (2011) simuleringar kan den 

passiva solinstrålningen bidra till uppvärmningen i kallt klimat genom att ha stora 

fönsterareor mot söder men den påverkar inte effektbehovet. Persson (2003) skrev i sin 

avhandling att det inte skiljde mycket i energibehov för Lindåsprojektet när den glasade 

söderfasaden vreds helt om, enligt simuleringar i programmet DEROB. Det skiljde dock 26 

respektive 28 % i värmebehov för husen när den glasade aren vände mot öst respektive väst 

jämfört med söderfallet. Enligt dessa simuleringar verkar det vara av betydelse att försöka ha 

den stora glasfasaden vänd mot söder. När den stora glasfasaden vände mot nord ökade 

värmebehovet med 33 % men kylbehovet minskade med 27 % och därför skiljde det inte 

mycket i energibehov mellan söder- och nordfallet. Det bör dock ha i bakhuvet att det inte är 

vanligt att installera system som skall föra bort värme i bostäder i Sverige. De flesta klarar 

varma dagar genom att öppna fönster och ha bra solavskärmning. 

Enligt Hastings (2007) är det viktigast för byggnader i kallt klimat att ha måttlig fönsteryta i 

relation till bruksarea eftersom passiv solenergi genom fönster inte har kunnat kompensera 

för förlusterna genom fönster. Alla projekten har måttlig fönsteryta i relation till BRA, den 

varierar mellan 14-17 %. Passivhusen i Frövi har stora fönster mot söder men mindre mot de 

andra vädersträcken. De två andra projekten har inte det. Att ha stora fönster mot söder men 

mindre mot de andra vädersträcken går inte för punkthus som i Kv. Pärllöken eftersom 

lägenheterna som vänder mot norr måste också få tillräckligt med ljusinsläpp. 

Om solenergin genom fönstren verkligen kompenserar för förlusterna genom fönstren i de 

studerade projekten undersöks inte i den här studien. I energibalansberäkningar i 

programmet VIP+ och VIP-Energy utgjorde ”sol genom fönster” en stor andel av den tillförda 

energin. För passivhusen i Frövi utgjorde den 18 % av total tillförd energi och för Kv. 

Pärllöken utgjorde den 21 %. Tidigare studier verkar eniga om att det kan vara svårt att få 

positiv energibalans för fönster i lågenergibyggnader i kallt klimat på grund av husens goda 

förmåga att behålla värmen och att när husen behöver uppvärmning har solinstrålningen 

minskat. Därför verkar andelen ”sol genom fönster” av total tillförd energi till byggnaderna 

överskattad av programmen i båda projekten. Detta förklaras delvis av det höga g-värdet (53 

%) som användes som indata till energiberäkningar i båda projekten jämfört med verkligt g-

värde på 37 % enligt fönstrens produktblad. 
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Ett bra system med plan solfångare kan ge enligt Andrén (2011) 400-500 kWh/m2 år i 

Sverige. Passivhusen vid Rynningeåsen räknade med ett teoretiskt bidrag på 444 kWh/m2 år. 

Det verkliga bidraget har beräknats till 180 kWh/m2 år för det första året i drift och 90 

kWh/m2 år för det andra året i drift. Trots osäker uppdelning av köpt energi i 

bostadsrättsföreningen för passivhusen vid Rynningeåsen kan det konstateras att 

solfångarsystemet behöver ses över. 

I programmet VIP+ simulerades årsutbytet från solfångaranläggningen i passivhusen i Frövi 

till 272 kWh/m2. Verkligt årsutbyte för år 2012 blev 359 kWh/m2. Med tanke på indata till 

solfångarsimuleringen, se Tabell 3.18, användes lite för hög arbetstemperatur som sänker 

årsutbytet. 

I programmet VIP-Energy simulerades årsutbytet från solfångaranläggningen i Kv. Pärllöken 

till 632 kWh/m2. Verkligt årsutbyte mäts inte idag men detta värde är väldigt högt med tanke 

på vad Andrén (2011) säger om årsprestanda hos bra system med plana solfångare i Sverige. 

När indata till simuleringar av solfångarprestanda i Kv. Pärllöken är granskade, se Tabell 

3.26, kan det konstateras att några av indata verkar orimliga jämförda med typiska värden 

för plana solfångare enligt Karlsson (2012a) och samtliga indata trappar upp 

solfångarprestandan. Solfångararean som användes till simuleringen är för stor jämfört med 

verklig area, troligen var den exakta arean inte känd när beräkningarna gjordes. 

Värmeförlustfaktorn underskattades jämfört med ett typiskt värde på F’U (Karlsson, 2012a) 

och arbetstemperaturen på 25 °C är för låg för ett system som ska primärt arbeta mot 

tappvarmvattenproduktion. 

Det verkar som att det behöver ses över vilka indata ska användas till simuleringar av 

solfångarprestanda. När aktiv solenergi simuleras och utgör en del av byggnadernas 

energibalans måste konsulterna känna till vad ett bra system inom solenergianläggningar kan 

möjligen producera i Sverige för att kunna granska sina beräkningar. Annars blir 

energibalansberäkningarna bara ännu mera osäkra på grund av solenergianläggningarna. 

Som har blivit nämnt tidigare i rapporten finns det många osäkerhetsfaktorer i 

energiberäkningar, normalårskorrigering och uppföljning av energianvändning. Det är viktigt 

att ha det i bakhuvet när man tittar på värden från energiberäkningar och uppmätt 

förbrukning. Dessa värden ger dock en viktig information om förväntad och verklig 

energiprestanda hos byggnader. Med hjälp av dessa värden kan byggnader jämföras med 

andra byggnader såväl i Sverige som internationellt som är av betydelse för alla parter som 

vill energieffektivisera. Därför är det viktigt att vi kan lita på dessa värden inom en rimlig 

säkerhetsmarginal. 
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6.3 Byggherrarnas erfarenheter av projekten 

Alla byggherrarna pratade om att de ville lära sig av sina projekt och se om projekten skulle 

kunna förverkligas i Örebroregion. Det som projekten hade gemensamt var att 

projekteringen tog lång tid och blev dyr. Produktionen gick bra men under 

idrifttagningsskedet började oväntade problem att uppstå. I två av projekten var problemen 

anknutna till ventilationsaggregaten och i det tredje blev värmepumpen för tappvarmvattnet 

”något snålt dimensionerad”. 

Vad gäller kunskapsöverföringen till brukarna, angående tekniken, hade byggherrarna 

ganska lika åsikter. Alla tyckte att det inte skulle vara någon skillnad mellan att bo i ett 

lågenergihus eller i ett vanligt hus. En av byggherrarna tyckte dock att det var viktigt med en 

särskild information till blivande hyresgäster då systemen ställer lite större krav eftersom de 

är trögare än vanligt. Enligt SP rapporten ”Erfarenhetsåterföring från de första passivhusen 

– innemiljö, beständighet och brukarvänlighet” finns det ett behov för objektanpassade 

drift- och underhållsinstruktioner som är anpassade till den målgrupp som ska sköta driften 

och underhållet av passivhusen (Sikander et al., 2011). Det stämmer troligen för passivhusen 

vid Rynningeåsen också att det finns ett behov där med för objektanpassade drift- och 

underhållsinstruktioner med tanke på solvärmeanläggningens dåliga årsprestanda. 

Det är både människor och teknik som påverkar energianvändningen i bostäder. Det börjar 

med att människor påverkar energianvändningen med sina val av teknik som installeras. 

Andra människor ska sedan använda tekniken, de boende. Tredje gruppen av människor kan 

vara de som ska underhålla och sköta tekniken. Alla är vi olika men för att få ner 

energianvändningen i våra bostäder gäller det att alla jobbar mot samma mål. 

Informationsflödet mellan dessa tre grupper människor är viktigt för att kunna lära av 

varandra och rätta till det som inte fungerar som tänkt var. Som byggherren för passivhusen i 

Frövi sa: ”Vi lär oss mycket om vi verkligen följer upp och ser vad som blir bra och vad som 

blir dåligt.” 

 

6.4 Förslag till fortsatt arbete 

I den här studien sattes inget fokus på ekonomin. Byggherrarna tillfrågades om 

produktionskostnaden inklusive skatter som delades ner på BOA. Hur kostnaderna 

fördelades mellan mark, konsulter, entreprenader och projekthantering i de studerade 

projekten skulle vara intressant att studera närmare eftersom produktionskostnaderna skiljer 

sig mycket åt mellan projekten. 
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Kvarteret Pärllöken hade en hög förbrukning av tappvarmvatten trots individuella mätningar 

och debitering samt en solfångaranläggning. Det skulle vara intressant att undersöka det 

närmare. Beror det på ett väldigt lågt årsutbyte från solfångaranläggningen, en värmefaktor 

som är betydligt lägre än antagen (antaget värde 3) hos värmepumpen eller helt enkelt på att 

hyresgästerna har en hög varmvattenförbrukning? Det skulle också ha varit intressant att 

kunna räkna fram den specifika energianvändningen för passivhusen vid Rynningeåsen. 

En annan frågeställning som skulle vara intressant att undersöka är hur konsulter och 

entreprenader, som är med i ett okonventionellt projekt för första gången, skaffar sig 

kunskapen för projektet. Hur är det med erfarenhetsåterföringen för den här yrkesgruppen? 
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BILAGA A 

GRADDAGAR I LINDESBERG 

 

 

Figur 1 Graddagar i Lindesberg som användes för att graddagskorrigera 

uppvärmningen i projekten passivhusen i Frövi och lågenergihusen i Kv. 

Pärllöken (Linde Energi, 2013). 

 



  

BILAGA B 

EXEMPEL PÅ INTERVJUGUIDE 

 

Person som intervjuas:  

Datum och plats för intervjun:  

Presentera projektet kort och fråga om intervjun kan spelas in! 

 

1. Kan du berätta lite om din bakgrund inom bygg- och fastighetsbranschen? 

2. Använder ni er av energisnålt tänkande när ni bygger idag? 

3. Varför bestämde ni er för att bygga __________________________? 

4. När ni hade bestämt er för att bygga ert demonstrationsprojekt inom 

lågenergibyggnader. Hur bestämde ni er för tekniken som skulle användas till 

projektet? 

5. Är bra tekniska lösningar för energieffektivt byggande enkelt tillgängliga? 

6. Stötte ni på några hinder under projekteringen, produktionen eller under 

idrifttagningsskedet? 

a. Om ja: Hur löste ni det? 

7. Hur löste ni informations- och kunskapsöverföringen angående tekniken till 

brukarna? 

8. Vad tycker du ha varit din viktigaste lärdom av projektet? 

9. Är det något som du tycker behövs utvecklas vidare inom energieffektivt byggande? 

10. Ser du några hinder för uppskalning av demonstrationsprojekt till storskaligt 

byggande av lågenergibyggnader de närmaste åren i Sverige? 

11. Vad tycker du om begreppet Nära Noll Energi byggnader (NNE-byggnader)? 

12. Vad tycker du om att regeringen och Boverket har bestämt att BBR 2012 ska uppfylla 

direktivets krav avseende NNE-byggnader? 
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