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SAMMANFATTNING 

Idag projekteras byggnader för att spara energi och minimera värmeförluster som sker 

genom klimatskal. För att kunna minska behovet av aktiv uppvärmning för de boende 

utvecklades en idé om att byggnaden skulle uppvärmas med hjälp av passivvärme. Detta 

ledde till skapandet av passiv och lågenergihus.  

Det har funnits passivhus i mer än 20 år och vanligen används denna princip av privatvillor. 

På senare tid har dock passivhustekniken börjat integreras vid uppförandet av 

flerbostadshus. Syftet är naturligtvis att minska årsbehovet av aktiv uppvärmning för 

byggnader och samtidigt minska värmeeffektbehovet. Vid projekterande av passivhus eller 

lågenergihus har det historiskt sett lagts mer fokus på byggnadsfunktionen än utseendet, 

vilket kan leda till att den estetiska formen på byggnaden försummas. Det leder i sin tur till 

frågeställningen om passivhus kan projekteras till att vara såväl energieffektivt som estetisk 

tilltalande eller om det finns ett motsatsförhållande?  

Svaret på frågan är att passivhusets energieffektivitet mycket väl kan kombineras med 

attraktivt utseende – möjligheten lämnas fritt för arkitektens egen tolkning av byggnadens 

utseende.  

Formen och utseendet på byggnaden kan påverka byggnadens energiförbrukning vid 

uppvärmning av byggnaden. I litteraturstudien har det avhandlats det som kallas för YV-

faktorn, detta är förhållandet mellan byggnadens omslutande area och invärtes volymen. Ju 

lägre YV-faktorn desto enklare är det att värma upp byggnaden. Olika geometriska figurer på 

byggnaden påverkar denna betingelse – bäst anses vara halvklot och cylinder. Detta beror på 

att krökta väggar i konstruktionen ökar den invändiga volymen på byggnaden och samtidigt 

ökar den omslutande area minimalt.  

Omega i denna rapport utvecklades för att passa det svenska klimatet, emellertid bör denna 

byggnad även kunna tillämpas utomlands t.ex. i Tyskland som är ett av de dominerande 

länderna vid användning av passivhus. För att en byggnad ska kunna betraktas som ett 

passivhus i Tyskland är ett av de viktigaste kraven att uppvärmningen max ska vara 15 

kWh/m2 och ha en maximal energiförbrukning på 120 kWh/m2. De simuleringar som 

genomfördes med hjälp av IDA (Indoor, Climate and Energy 4) registrerade att värde på 11.6 

kWh/m2 i uppvärmning och 118 kWh/m2 för hela Omegas energiförbrukning.  

Slutsatsen är att ett flerbostadshus kan konstrueras efter passivhusprincipen, även i krävande 

länder som Tyskland. Vid en jämförelse mellan ett vanligt hus med formen som ett rätblock 

och denna byggnad med exakt samma förutsättningar, minskas värmebehovet med 23 %. 

Detta beror på att vid inkludering av krökta väggar i konstruktionen eller övrig geometrisk 

form på byggnaden, påverkas uppvärmningsbehovet för byggnaden. 

  



ABSTRACT 

Today buildings are projected to save energy and minimize heat losses through buildings 

envelope. In order to reduce the need for active heating for the residents, an idea was 

developed that the building would be heated by passive heat. This eventually led to the 

creation of passive and low-energy buildings. 

There have been passive houses for more than 20 years and are commonly used by 

individuals and their homes. Lately engineers have begun to integrate passive house 

technology with the construction of apartment buildings. The aim of course is to reduce the 

annual consumption of active heating for buildings and heating requirements. During the 

early phase of development, it has historically been more focus on the actual building 

function than appearance, which may lead that the aesthetic form of the building is 

neglected. This in turn leads to the question if passive houses can be designed to be both 

energy efficient and as aesthetically pleasing or if there is a contradiction? 

The answer is that passive house energy efficiency can be combined with attractive 

appearance - the possibility is left free for the architect's own interpretation of the building's 

appearance. 

The shape and appearance of the building can affect the building's energy consumption for 

heating of the building. In literature, what is called YV-factor has been discussed; The YV-

factor is the ratio between the building's surrounding area and internal volume. The lower 

YV- factor the easier it is to heat the building. Various geometric shapes of the building affect 

this condition - best considered is hemisphere and cylinder. This is because the curved walls 

of the structure increase the internal volume meanwhile the surrounding area increase is 

negligible. 

The building Omega in this report was developed to suit the Swedish climate, however it 

should be investigated if this building can be applied in Germany, which is one of the 

dominant countries in the use of passive houses. For a building to be considered as a passive 

house in Germany, one of the key requirements is that the heating do not exceed 15 kWh/m2 

and have a maximum power consumption of 120 kWh/m2. The simulations were carried out 

with the aid of IDA (Indoor , Climate and Energy 4 ) registered the value of 11.6 kWh/m2 for 

heating and 118 kWh/m2 for the whole District Omega's energy consumption. 

The conclusion is that a multistoried house can be constructed as a passive house, even in 

Germany. In a comparison between a normal house with shape as a cuboid and this building 

with the exact same conditions, the difference is 23 % in heating requirements. This is due to 

the inclusion of curved walls in the construction or other geometric form of building, affects 

heating requirement of the building.  
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1 INLEDNING   

Dagens passivhus konstrueras för att ge låga värmeförluster och minska behovet av aktiv 

uppvärmning. En av de primära målsättningarna är att uppnå bästa möjliga funktion, vilket 

kan leda till att byggnadernas estetik försummas. Denna inriktning har lett till att de 

passivhus som har uppförts har varierat i design och utformning. Fördelarna med passivhus 

har lett till en viss efterfrågan inom den privata sektorn, mer sällan att byggnadsingenjörer 

försöker integrera konceptet i flerbostadshus.   

Anledningen till att det inte finns några passiva flerbostadshus i större antal varierar; relativt 

hög byggkostnad, aktiv uppvärmning krävs för att värma upp varje lägenhet om 

passivvärmen är otillräcklig och det ställs högre krav på ventilationssystemet. Denna rapport 

kommer att undersöka hur passivhusprincipen kan tillämpas för flerbostadshus.  

1.1 Bakgrund  

Tidigare examensarbeten, som t.ex. ”Passivhusen på Oxtorget” (Brandt & Jonsson 2008) har 

studerat hur utformningen påverkar energiförbrukningen i redan uppförda byggnader. 

Rapporten utreder inte hur byggnadsformen påverkar energiförbrukning utan undersöker 

endast materialväxlingar i olika konstruktionsdelar. Det här examensarbetet avsåg att 

projektera byggnaden i ett gestaltningsskede i Detaljplan. 1718 över Östra Mälarstrand 

Västerås. Examensarbetet har vidare behandlat all data på byggnaden teoretiskt och kan inte 

avgöra om formen på byggnaden påverkar energiförbrukningen i praktiken. Inom rapportens 

ram har det gemomförts en simulering för att kunna verifiera att lösningarna på byggnaden 

verkligen fungerar. Projekteringskostnader inkluderas ej och arbetet utförs med hjälp av 

grundläggande datainsamlingar och beräkningar som därefter utvärderas.  

1.2 Problemformulering 

Det har funnits passivhus i mer än 20 år och vanligen används denna princip av 

privatpersoner och deras villor (Jonson 2010). De passivhus som utnyttjas idag har 

projekterats med avseende på funktion i jämförelse med utformning och utseende på 

byggnaden, vilket kan leda till att byggnader i kundens perspektiv inte är tilltalande. Det 

råder dessutom få exempel på flerbostadshus som utnyttjar passivhusprincipen, därför är det 

värt att undersöka om det verkligen fungerar att använda sig av passivhusprincipen i 

flerbostadshus. Passivhusprincipen utvecklades ursprungligen i Tyskland som anses ännu 

idag en av de dominerande länderna inom byggandet av passivhus och som har en väl 

definierad standard med tydligare krav än FEBY (Forum för Energieffektiva Byggnader). 

Trots att det finns paralleller mellan länders krav på passivhus så finns det ingen gemensam 

standard som gäller för passivhus. Undersökningen kommer att behandla följande 

frågeställningar: 
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 Går det designa ett bostadshus som ett passivhus, där den estetiska och funktionella förmågan 

inte går förlorad?  

 Kan formen på byggnaden påverka energiförbrukningen?  

 Kan detta bostadshus uppfylla kraven som tyska passivhauser har publicerat? 

1.3 Syfte och mål 

Syftet med detta arbete är att undersöka om det är möjligt att designa ett flerbostadshus 

enligt passivmodellen i kombination med en estetiskt tilltalande yttre, och få detta att passa 

in i ett ”typiskt” svenskt bostadsområde. Målet är att påvisa detta och framställa ritningar av 

ett passiv flerbostadshus, som tillgodoser kraven på en detaljplan i detta fall DP 1718 över 

Mälarstrands område.  

Ytterligare ett syfte är att undersöka hur olika geometriska former kan användas i designen 

av en byggnad för att såväl erhålla positiv påverkan på energiförbrukning som tilltalande 

estetik. 

Slutligen är syftet med arbetet även att undersöka möjligheter till att skapa ett flerbostadshus 

som uppfyller de svenska kravspecifikationerna, men även de högre specifikationerna för den 

tyska marknaden.  

1.4 Avgränsning  

Endast ett flerbostadshus kommer att utformas och projekteras. Alla värden som definieras i 

handberäkningarna är efter extrema och ideala värden. Kraven ifrån Tyskland avser endast 

de kravspecifikationer rörande definitionen av passivhus men ej krav rörande brand och 

konstruktion, där den Svenska BBR utgör grunden.  

Det finns ingen kostnadsram för byggnadens lösningar, material och montering.    

1.5 Metod 

Examensarbetet har utförts som en problemlösande studie. Lösningarna presenteras i form 

av en prototyp med ritningar och tabeller.  

Utvärderingen genomfördes som en litteraturstudie avseende lågenergibostadshus och 

utformning av ett passivhus, deras krav på energiförbrukning och effektbehov, i syfte att 

utvärdera om passivhustekniken framgångsrikt kan användas på flerbostadshus. Principerna 

presenteras i början för respektive hus, därefter ska olika lösningar redovisas och 

implementeras i det slutgiltiga skedet. 
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För att få ett exakt resultat användes ett referenshus som har samma förutsättningar och alla 

de ideala förhållandena som den slutgiltiga byggnaden hade. Bostadshuset skapades i data 

programmet Autodesk Revit 2013. Planlösningar, fasader och sektion utgör den slutgiltiga 

gestaltningen av byggnaden.  

I ett senare skede i rapporten har det utförts en simulering i dataprogrammet EQUA IDA 

Indoor, Climate and Energy 4 2013. Resultatet från dataprogrammet har jämförts med 

handberäkningar och sedermera ett approximativt resultat ifrån all data har extraherats. 
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2 PRINCIPER OM ENERGISNÅLA HUS  

Passivhus skall inte förväxlas med begreppet energisnålt hus. Energisnåla hus syftar till att 

minska behovet av aktiv uppvärmning.  Passivhus syftar till att minska eller helt undvika 

aktivt uppvärmning. 

2.1 Passivhus 

Definitionen på passivhus är en byggnad som tillvaratar och använder överskottsvärme ifrån 

människan, solvärme, restvärme från el och varmvatten för att kunna upprätthålla ett bra 

termiskt inneklimat utan att betala för tillförd uppvärmning. Byggnaden är normalt mycket 

välisolerad och erbjuder väldigt små värmeförluster ifrån ventilationen och genom 

klimatskalet. Överskottsenergi i ventilationen återvinns med hjälp av t.ex. värmeväxlare, 

vilket kan utnyttjas under vintertid.    

Passivvärmebestår således av: 

 Kroppsvärme 

 Solenergi 

 Värmeutbyte mellan ytor (värmeöverföring) 

 Varmvatten 

 Värme ifrån EL apparater  

 Belysningsvärme 

 Värmeförluster från avlopp som kan utnyttjas för uppvärmning 

 

Det finns många sätt att beskriva funktionen och definitionen på passivhus men 

målsättningen uttrycks enkelt enligt följande citat: ”Målsättningen är att kunna åstadkomma 

hög termisk inne klimat både sommar och vinter, bra innemiljö samt använda extremt lite 

köpt energi” (Holger Gross 2008)  

Koncepten för passivhus utvecklades vid Lunds universitet år 1980 då Bo Adamson under 

uppdrag ifrån boverket ålades att undersöka Kinas utveckling av passivhus utifrån enbart 

soluppvärmning (Jonson 2010).  

Det var under en undersökning av hur ytorna uppvärms av solvärme och hur temperaturen 

ökade som konceptet för passivhus utvecklades. År 1988 grundade Wolfgang Feist 

”Passivhausinstitue” i Tyskland och kort därefter uppfördes det första passivhuset. Idag 

tillämpas konceptet ofta i Tyskland, olika byggnadsprogram har även utvecklats och 

etablerats i andra länder som Schweiz och Österike (Gross 2010).   
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2.1.1 Passivhuskoncept 

Det som definierar konceptet är följande: 

Lufttäthet 

En högre lufttäthet leder till ett bättre inneklimat, risk för fuktskador minskar och det blir 

mindre värmeförluster genom otätheter i klimatskalet.     

FTX  

Frånluft och tilluftsystem med värmeväxlare, utnyttjar värmen ifrån frånluften och låter 

byggnaden behålla sin inomhus temperatur speciellt under vintertid 

Tjocka väggar  

Bättre isolering i väggarna leder till att värmeförlusterna minskar och byggnaden får ett 

bättre U-värde  

Överskottsenergi  

Energi som kommer ifrån människor, elektroniska apparater och solljus bevaras och 

utnyttjas för att värma upp ytor i byggnaden.   

För att en byggnad ska klassificeras som ett passivhus, måste det uppfylla kraven enligt 

FEBY, detta beskrivs närmare i nästa delkapitel.  

 

2.1.2 Fördelar och Nackdelar 

Passivhus skapades för att kraftigt minska behovet av aktiv uppvärmning och samtidigt 

upprätthålla det termiska inneklimatet. Genom att använda värme som genereras som 

biprodukt från olika värmekällor i byggnaden så är det inte nödvändigt att köpa energi 

utifrån. Detta är en av de primära fördelarna med ett passivhus.  

Trots att uppvärmningen utgörs av passivvärme nyttjar byggnader i praktiken en viss del 

aktiv uppvärmning till luftvärmaren som tillhör ventilationssystemet. Luftvärmarens 

funktion är att värma upp tilluften till byggnaden.  

Problemet med passivhus är att det ställs höga krav vid produktionen och uppförandet av 

konstruktionen, eftersom klimatskalet ska ha mindre luftläckage och vara bättre ljudisolerat 

än andra byggnader. Solenergi i kombination med övrig överskottsenergi i byggnader kan 

orsaka en temperaturhöjning inuti huset, vilket kan påverka den termiska komforten. Detta i 

sin tur leder till en ökad inomhustemperatur, lägre luftfuktighet och kan uppfattas som 

obehagligt för de inneboende.  
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2.1.3 Kravspecifikationer  

För att en byggnad ska kunna definieras som ett passivhus så finns det grundläggande krav 

som måste uppfyllas. Grundkonceptet för ett passivhus är detsamma, vare sig det är i Sverige 

eller Tyskland - skillnaden är att byggnaden måste anpassas för det lokala klimatet för att 

kunna uppfylla kraven för respektive land. (Energimyndigheten 2013) 

För att en byggnad ska kunna klassas som ett passivhus (eller ett nollenergi hus) ska den 

uppfylla de krav som finns i FEBY (Forum för Energieffektiva Byggnader) som ges ut av 

energimyndigheten. Där står alla krav rörande alla delar inom klimatskalet, el, köpt energi 

osv, vilket omnämns av Energi smarta Småhus (Detta i en tidigare upplaga från 2008 vilken 

refererar till BBR 16). 

I den nyare BBR 19 (Boverkets byggregler) står däremot följande om energihushållning i 
paragraf 9.1:  

Byggnader ska vara utformade så att energianvändningen begränsas genom låga 
värmeförluster, lågt kylbehov, effektiv värme- och kylanvändning och effektiv 
elanvändning (Boverket 2011). 

I projekteringsskedet skall FEBY tillämpas tillsammans med BBR. FEBY står däremot inte 

över BBR utan tillämpas efter BBR:s krav. Enligt BBR får den genomsnittliga energi som 

krävs för uppvärmning av golvytan i en byggnad inte överstiga följande:  

 

Tabell 1. BBR 19 Bostäder som har annat uppvärmningssätt än elvärme, maximum krav angående 
specifik energianvändning beroende vilken klimatzon som byggnaden befinner sig i. 

Klimatzon  

 
I II III 

Byggnadens specifika 
energianvändning 
[kWh per m2 Atemp och år] 

 

130 110 90 

 

Genomsnittlig 
värmegenomgångskoefficient 
[W/m2 K] 

 

0,40 0,40 0,40 

  

En byggnad med passivhusfunktion bedöms efter hur effektbehovet är för uppvärmningen av 

byggnaden. Den specifika energianvändningen för byggnaden skall understiga Boverkets 

krav på energiförbrukning. Boverket utfärdar dock inte några kravspecifikationer angående 

passivhus eller lågenergihus och just därför används FEBY till detta ändamål. Se tabell 2. 
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Tabell 2 FEBYS:s kravspecifikationer för passivhus (Energimyndigheten 2013). 

Effektkrav 
     Maximalt angiven effekt för hela byggnaden för direktuppvärmning skall högst uppgå till   

värde beräknat enligt nedan angivet effektkrav förutsatt:  

 en dimensionerande utetemperatur på 20 °C  
   

  

 en dimensionerande vinterutetemperatur(DUT) beräknad enligt Svenska standard SS 
024310 avseende DUT20 se även hjälptabell i Bilaga 1 inklusive exempel på värden 
beräknad för en byggnad med en tidskonstant på 300 h 

 klimatzon söder och norr överensstämmer med indelning enligt BBR 2006    

 vid beräkning får frivärme från apparater och personer på max 4 w/m
2
 inkluderas 

Soltillskott skall ej medräknas.  

  

  

                  

                  

Klimatzon söder                

  
       

  

Effektkrav: Pmax= 1o W/m2 
     

  

                  

Klimatzon norr                

  
       

  

Effektkrav: Pmax= 14 W/m2 
     

  

                  

Bostadshus  
      

  
För fristående byggnader mindre än 200 m2 är effektkravet med hänsyn tagen till aktuell 
klimatzon nedan 

  
       

  

Effektkrav: Pmax 200 = Pmax+ 2 W/m2 
    

  

                  

  

Som tidigare nämnt, skall kravspecifikationerna från FEBY skall tillämpas tillsammans med 

BBR vid projekteringsskedet av passivhuset. Byggnaden skall därför uppfylla kriterier som 

Boverket har publicerat i BBR 19. Det finns dock inte några uttalade krav angående hur ett 

flerbostadshus skall klassas som ett passivhus, eftersom FEBY endast behandlar och omfattar 

familjebostäder. Flerbostadshus skall istället projekteras så nära FEBY kraven som möjligt.     
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2.1.4 Exempel på passivhus 

Runt om i landet finns det exempel på byggnader som har uppförts enligt 

passivhusprincipen. Även om tekniken inte har utnyttjats till sin maximala nivå av 

entreprenörer, ses det som en ambition att utnyttja valda delar av passivhustekniken i syfte 

att sänka energiåtgången i byggnaden. Den första byggnaden med att färdigställas efter 

passivhusprincipen var en förskola i Alingsås. Företaget som stod bakom detta var FABS AB 

(2008).  

2.1.5 Östra Mälarstrand Kvarter Råseglet  

I Öster Mälarstrand, Västerås, pågår ett projekt som syftar till att omvandla området till en 

kvarterstad och integreras med Centrum. Företaget MUAB (Mälarstrand Utveckling AB) 

skapades till att exploatera och förvalta detta område tillsammans med kommunen och andra 

entreprenörer. En av målsättningarna är att skapa energisnåla flerbostadshus. I kvarteret 

Råseglet bygger företaget MIMER 160 st. lägenheter. Dessa lägenheter är skapade enligt 

samma principer som ett passivhus; 

- Konstruktionen för byggnaden är att väggarna är extra tjocka gentemot ett vanligt 

bostadshus.  

- Solpaneler har designats för att kunna minska energiförbrukningen i huset och att få en 

maximal energitillskott.  

- Ventilationen i byggnaden är av ett FTX system och arbetar enligt företaget på optimal 

effektivitet under vintertid för att byggnaden ska kunna klara av den kalla temperaturen. 

(MIMER 2010) 

Öster Mälarstrands detaljplan kommer behandlas utförligare i kapitel 4. 
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2.2 Nollenergihus 

Ett annat alternativ till passivhus är nollenergihus. Byggnaden har i stort samma egenskaper 

som passivhus men använder aktiv uppvärmning under vintertid, då enbart passivvärme inte 

räcker till för att upprätthålla det termiska inneklimatet. Byggnaden har lågt värmetillskott 

och en egen värmetillförsel.  

I maj 2010 röstade EU till förslaget att inkludera lågenergibyggnader i direktiven för 

sänkning av växthusgaser med 20 % innan 2020. Genom detta skapade Energimyndigheten 

tillsammans med Boverket framtidsplanen ”Nationell Strategi för utförande av lågenergihus”, 

vilket skall främja byggandet av lågenergi byggnader eller av ombyggnationer (ER 2010:39). 

För att ett lågenergihus ska kunna klassas som nollenergihus, måste certifiering erhållas av 

SNC (Sveriges Centrum för Nollenergihus), och ha ett U-värde mindre än 0.15       på 

klimatskalet. De viktigaste komponenterna som bör uppfyllas för att bygga ett energisnålt 

hus är följande: 

 Ha god värmeisolering 

 Minska luftläckning  

 Ha ett snabbt reagerande uppvärmningssystem 

 God lufttäthet 

 Ju bättre uppvärmt av passiv karaktär desto kortare aktiva uppvärmningsperioder 

(Thomas Schmitz-Günther 2010).   

2.2.1 Solenergihus  

En annan variant på energisnålt hus är att bygga solenergihus. Solenergin utgör den 

huvudsakliga faktorn i uppvärmningen och utnyttjas optimalt genom att den största väggen 

placeras med en riktning mot söder, har stora fönster och rumsindelningen är anpassad efter 

intag av solljus (Schmitz-Günther 2010).  

Hus som vetter mot söder ger ett större intag av dagsljus och därför fodras en lägre 

energiförbrukning. Det är viktigt att tänka på som det beskrevs i sektion 2.1.2 är ett stort 

antal av fönster med riktning mot syd, kan leda till ett för hög intag av solenergi som orsakar 

hög innetemperatur.  

Konstruktionen på byggnaden är detsamma som ett lågenergihus, men det ställs mer krav på 

arkitekturen eftersom antal fönster, solavskärmning, placering och vegetation avgör 

solinstrålningen till byggnaden. 

Solenergihus kan kombineras med vinterträdgårdar (en utbyggnad av glas i anslutning till 

huset där byggnadens vägg förblir intakt).  
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2.3 Konstruktion  

För att passivhusprincipen ska kunna uppnås så är ett av kraven enligt FEBY att hela 

konstruktionen för byggnaden ska ha ett lågt U-värde. U-värdet beskriver hur väl isolerat 

något element är i klimatskalet. De konstruktionselement som är viktiga är följande:  

 Väggar  

 Tak  

 Fönster och Dörrar  

 Grund  

 Anslutningar 

 

Enligt BBR 19 så ska den minst fördelaktigaste värdet för en byggnad med funktionskrav 

vara: 

Um=0.5 w/m2ºC för bostäder 

Där Um beräknas enligt formeln: 

   
∑       ∑       ∑   

 
   

 
   

 
   

   
                 (2.31) 

Det är viktigt att köldbryggor beaktas vid beräkningarna, eftersom 20-30 % av all 

transmissionsförluster kan utgöras av köldbryggor. Definitionen av en köldbrygga är: ”Ett 

material som har ett sämre värmemotstånd än det omkringliggande materialet där värme 

kan strömma igenom” (Isover 2007) 

Väggar utgör det primära konstruktionen på en byggnad och har normalt ett U-värde mellan 

0.1-0.2 w/m2 ºC, detta kan dock variera beroende på fabrikat, tillverkare och montör. Det är 

vanligt vid konstruktioner av villor att använda en vanlig trästomme. Höga flerbostadshus 

uppförs vanligen av en betongstomme med puts som fasad beklädnad. Väggarnas 

konstruktion eller val av detaljer, påverkar energiförbrukningen positivt eller negativt.  
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2.4 Energistrategi EU 

I samband med att den stora oljekrisen 1973 (Mårtensson & Karlsson 2006) blev det en 

global prisökning på olja och andra fossila bränslen. Sverige var ett av de länder som 

drabbades hårt av krisen då olja vid den tiden var det dominerande bränslet till uppvärmning 

av byggnader. Istället 

tvingades man att hitta nya 

möjligheter att spara energi 

och använda alternativa 

källor än olja. 

Figur 1 visar mängden fossila 

bränslen som importerades i 

alla EU länder mellan 1995-

2010. Olja är fortfarande den 

dominerande energikällan 

och EU kommissionen 

försöker fortfarande minska 

denna siffra.   

Energin är normalt den 

största enskilda kostnaden 

för varje land, därför är det 

viktigt att kunna införa 

återgärder som leder till en 

bättre energibesparing. EU har därför satt ett energimål 2020 som syftar till att öka andelen 

förnyelsebar energi, öka energieffektivisering och minska koldioxid utsläpp 

(Energimyndigheten 2013). Ett viktigt delmål är att kunna öka energieffektiviseringen, då 

gäller det att kunna förbättra bostäder och minska behovet för aktiv uppvärmning.  

Jakten på energieffektivitet stimulerar tillväxten. Att tilläggsisolera bostäder, installera ny 

energisnål utrustning, renovera hus och utföra energirevisioner skapar ekonomisk 

verksamhet. Man uppskattar att EU:s energisparmål kan skapa två miljoner nya jobb till 2020 

(EU Energi 2013). 

Genom att skapa fler bostäder som uppfyller riktlinjerna, hoppas EU att målet för 2020 ska 

kunna uppnås (Direktiv 2012/27/EU, EES L 315/1, 14.11.2012). Det ställer inte bara mer krav 

på att informera privatpersoner angående energisnålt byggande och levnadsätt, utan att 

energin som energileverantörerna levererar kommer till varje boende på rätt sätt och under 

rätt förhållanden. Därtill skall kunden erbjudas tillfällen och möjligheter att spara energi.  

Den 5 juli 2013 röstade EU parlamentet fram ett förslag att passivhus bli standard inom 

byggsektorn tills år 2020 eller åtminstone vara ”nästan ett nollenergihus”  

 

 

 Figur 1 All import av fossila bränslen inom EU 1995-2010. 
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Figur 2 Specifik energianvändning för olika byggnader genom åren, figur ifrån 
Energimyndigheten. 

Det som framgår av denna figur är att uppvärmningsbehovet per kvm har minskat de senaste 

15 åren. En bidragande faktor till detta är ett mer energismart tänkande och energisnålt 

byggande.  

2.5 Värmekällor  

Vid projekterandet av energisnåla- eller passivhus är det viktigt att fastslå vilka energi- och 

värmekällor som kan användas eller optimeras i byggnaden. Eftersom passivvärme är en av 

de faktorer som verkligen har en inverkan på byggnadens termiska klimat är det viktigt att 

tänka på att passivvärme betraktas som en biprodukt som bildas vid utnyttjandet av 

byggnaden. Ofta används begreppet ”Gratisenergi” för att beskriva förhållandet, däremot är 

passivvärme och gratisenergi inte samma sak. Gratisenergi avser energi som inte betalas och 

är en biprodukt ifrån köpt energi.  

Främsta värmekällan som finns i byggnaden kommer ifrån regelbunden elanvändning dvs. 

användning av elektroniska apparater, lampor osv. Även människan genererar värme genom 

ledning, strålning och konvektion. En person beräknas generera i medeltal 100 W och i detta 

räknas värmen som avges ifrån utandningsluften. Om vi undantar detta beräknas varje 

människa avge ca 80 W. Effekten på värmen kan naturligtvis variera beroende på klädstil och 

människans fysiska tillstånd, t.ex. om man jobbar, tränar eller är i vila.    

  



 17  

2.5.1 Energibalans  

Energibalans är förhållandet mellan byggnadens energitillskott i form av värme, 

ackumulation och värmeförluster, där tillskottet består av både aktiv uppvärmning och 

passivvärme.  Ackumulationen beskriver hur byggnaden lagrar värmen i konstruktionen 

beroende på vilket material som används och hur dess emission är. Värmeförlusterna är 

byggnadens transmission- och ventilationsförluster genom byggnadens klimatskal.   

Figur 3 visar energibalansen för en byggnad mellan dels: passiv och aktiv uppvärmning, 

gratis och köpt energi (Öman 2012). 

Tillskott  + Invärtes 

 

Förlust  – 

Aktiv uppvärmning 

 Radiatorer (vatten eller elvärme) 

 Golvvärme 

 Tak uppvärmning  

 Luftvärme system 

 Uppvärmning av tilluft  

 

Passiv uppvärmning  

 Elektricitet (Ljus eller utrustning  etc.) 

 Solvärme  (Fönster och  ytor) 

 Kroppsvärme  (60 – 120 W / person) 

 Värme emission från varmvatten 
(Vattenvärmare, Rör). 20 % av all energi 
för varmvatten övergår till passivvärme? 

 Värmeöverförning mellan rum med olika 
temperaturer 

 

Varmvatten  

(80 % avloppsförlust?, 20 % Passivvärme?) 

Köpt energi 

 El 

 Fjärrvärme 

 Olja, andra bränslen 
Gratis energi 

 Sol tillskott 

 Kroppsvärme 

 Värmeåtervinning (värmeförlust eller 
naturlig värme) återvunnen av en 
värmeväxlare eller värmepump 

 

Värmelagring *) 

I material   – 

Värmeavgivning *) 

Från material  + 

 

 

 

*) Beror på byggnadens värmelagring, avgör 

hur lång tid tidskonstantet blir. Avgör den 

maximal aktiva uppvärmningen. 

Transmission *) 

Värmetransport genom konstruktionen och 

Luftläckage beroende på U-värdet, W / m2 ºC, 

Ger den specifika transmissionsförlusten 

genom konstruktionen. 

 

Ventilation *) 

 Mekanisk ventilation (medveten 
luftläckning) 

 Omedveten Luftläckning 
 

Avlopp 

Figur 3 Energibalans i en byggnad, visar förhållandet mellan tillförd, lagrad och utgående energi.   
(ENOF Energy and Buildings 2012). Egen översättning från engelska till svenska. 

Genom att ställa upp ett samband i figur 3 med alla faktorer, underlättas förståelsen vad som 

ingår i den aktiva uppvärmningen. Storleken på den aktiva uppvärmningen jämnfört med 

tillskottet på passivvärme kan på ett förenklat sätt bedöma uppvärmningsperioden. 

Vad som gäller energibalansen för respektive hus är som det beskrevs i början: att beroende 

på vilket material som används i inredningen och konstruktionen kommer att avge eller lagra 

energi. En betongstomme på en stor byggnad har en högre värmelagringsförmåga än vad 

trästomme har och det leder till att en byggnad kan lagra värme bättre. Till och med möbler 

har en värmelagringsförmåga vilket kan påverka emissionen eller värmelagringen i 
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byggnaden. Enbart bygga eller konstruera en byggnad av material med alltför hög 

värmelagringsförmåga kan leda till att det uppstår temperaturskillnader i golvnivå. D.v.s. att 

de upplevs som kalla golv i ett uppvärmt utrymme.(Thomas Schmitz-Günther 2010)  

Tabell 3 är ifrån samma kompendium ENOF, den demonstrerar hur storleken mellan den 

aktiva uppvärmningen och värmeförlusterna skiljs åt för olika hus, dessutom hur 

uppvärmningsperioden är i förhållandet till den aktiva uppvärmningen.  

Tabell 3 Storleken mellan förlust och passivvärme för olika byggnader, där storleken varierar på 
aktiv uppvärmning. Egen översättning från engelska till svenska.  

       Ett äldre hus byggt 1975 

Inkommande energi Förluster 

Aktiv uppv. 9 mån 
Passivvärme 

Transm. 
Vent. 

       Ett nytt hus byggt mellan 1975 - 2006 

Aktiv uppv. 8 mån 
Passivvärme 

 Transm. Vent. 

       ”Ett energisnålt hus” 

Aktiv uppv. 6 mån Passivvärme   Transm.  Vent. 
”Ett extremt energisnålt hus” / ”Passivhus” / ”Nollenergihus” 

Aktiv uppv.  3 mån.              Passivvärme    Transm.        Vent. 
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2.5.2 Zonfördelning  

Genom att ha passiv uppvärmning i åtanke vid planlösning kan en bra energi och 

temperaturfördelning erhållas i en byggnad, oavsett om det följer passivhusprincipen eller 

nollenergihusprincipen. Genom att begrunda var människor vistas och deras behov av värme 

i respektive rum, är det möjligt att få till ett bra värmeklimat i genom enbart användande av 

passiva värmekällor. Därför delas rum in olika zoner och fördelas i planlösningen efter 

värmebehovet, detta kallas för zonfördelning.   

Enligt boken ”Ekologiskt byggande” ska vardagsrum och arbetsrum ligga mot söder, sovrum, 

badrum och tvättrum har sin plats mot den norra sidan. Notis att detta enligt ”Ekologiskt 

byggande” är för villor och inte gällande för flerbostadshus.   

Zonfördelning kan användas vid värmeberäkningar för att kunna få ett mer preciserat och 

bättre resultat, det blir då enklare att bedöma hela situationen. Genom att använda 

zonfördelning för varje utrymme och beräkna värme- och effektbehovet, blir de enklare att 

erhålla ett mer precist resultat vid bedömning av det termiska inneklimatet.  

2.6 Arkitektonisk utformning 

Eftersom passivhus är konstruerat för att kunna utnyttja den passivvärme som kommer ifrån 

sol, kroppsvärme mm, kan det orsaka problem vid utformningen av byggnaden. För att 

minska eller helt undvika köldbryggor och få en effektivare uppvärmning av ytor är det 

nödvändigt att planera formen och konstruktionen på byggnaden. Som det beskrevs i tidigare 

kapitel, har formen och utseendet inte tillförts lika stor betydelse som funktionen vid 

projektering av byggnader.   

Det finns naturligtvis passivhus uppförda med en fungerande balans mellan det estetiska och 

funktionen. Vid den arkitektoniska utformningen är det mycket fokus på fönster och dess 

solavskärmningsfaktor vilket styr över dagsljus- och solvärmeintaget – detta kan variera 

kraftigt vid olika placeringar och riktningar. Det gör fönster ett av de viktigaste elementen i 

fasaden. Fasaden skall fungera optimalt som byggnadshölje men den påverkar också hur 

byggnaden uppfattas utifrån, om det är estetiskt tilltalande eller inte. Det sker via 

symmetrier, ytor, volym på fasaden och den detaljbehandling som har använts vid 

utformningen av byggnaden (Sjöström & Larrson 2009).   

Byggnadernas värmetillförsel vid den arkitektoniska utformnigen kan projekteras så att 

solvärme blir den dominerande värmekällan i ett passivhus eller lågenergihus. Som det 

beskrevs i början kan för stor tillförsel av solenergi bidra till en ökad inomhustemperatur i 

byggnaden och kylning kan behöva tillföras. Det kan leda till en högre energiförbrukning för 

byggnaden.   
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2.6.1 Fönster och dagsljus  

Fönster påverkar hur byggnaden uppfattas utifrån så väl inifrån. Likaså påverkar fönster 

människans välbefinnande, en otillräcklig mängd dagsljus kan orsaka nedstämdhet och 

koncentrationssvårigheter (Sjöström & Larrson 2009). 

Vid projektering av fönster krävs det planering så att symmetrin är jämn vid placering, 

storlek och form. Påföljden blir annars att hjärnan försöker kompenserar osymmetriska 

former för att ögonen inte ska anstränga sig.   

Viktigt att tänka på är att även om storlek och antal fönster har en inverkan på dagsljuset så 

finns det andra betydelser: husets omgivning, fönsters uppbyggnad, spröjs, tjocklek och höjd.   

Mängden dagsljus som tas in mäts genom dagsljustranmission(%) och det påverkas av antal 

glasrutor, glasets tjocklek och dess karaktär. Ett vanligt 2-glas fönster utan några 

lågemissionsskikt eller ädelgas emellan fönsterglasen har t.ex. en dagsljustransmission på 85 

%. 

Det som är negativt med att ha många fönster och ett ökat dagsljus intag, är att de ytor som 

träffas av dagsljus kan uppfattas som skarpa och obehagliga. Detta fenomen som uppstår 

kallas för bländning. En avvägning måste därför ske vid planeringen. 

Passivt utnyttjande av solenergi under vinterhalvåret har en avgörande betydelse för en 

fortsatt termisk komfort inomhus. Om byggnaden planeras noggrant i höjdled så kan solen 

utnyttjas optimalt för termisk komfort - under vintertid då solen står lågt värmer 

solinstrålningen upp byggnaden. Sommartid, när solen står högt, avskärmas solinstrålningen 

av taknivån i byggnaden.  

2.6.2 Byggnadsvolymer och Ytterytor 

Vid uppvärmning av en byggnad är det viktigt att beräkna den omgivande arean och dess 

volym för att kunna avgöra stoleken på energibehovet. 

Eftersom de yttre delarna av en byggnad som vi redan sett står för byggnadens största 

värmeförluster, så gäller det att en byggnads yttre ytors storlek i förhållandet till dess volym 

betyder mest för dess energibehov för sin uppvärmning (Schmitz-Günther 2010 sid 72).  

Genom olika undersökningar har ett samband påvisats mellan ytterytorna (Y) och 

volymen(V) på byggnaden. Denna faktor kallas för YV-förhållandet. Ju lägre YV-faktorn är 

desto mindre energiåtgång krävs det för byggnadens uppvärmning. En byggnad med 

geometriska former t.ex. halvklot har en liten ytteryta vilket gör att de får en minskad 

värmeförlust gentemot volymen på byggnaden. Nackdelen är vid användning av geometriska 

former som halvklot och halvcylinder är att det ställs högre krav på konstruktionen. Det blir 

komplicerat att bygga lufttätt och de köldbryggor som finns i väggarna kan blir större och 

orsaka en ökad värmeförlust. 
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Det är viktigt att påpeka att YV-förhållandet endast är ett samband för hur stor del av 

byggnaden som kräver uppvärmning. Uppvärmningskostnader beror också på om varje 

rumsyta i byggnaden utnyttjas optimalt eller inte.  

3  TYSKA PASSIVHAUSER  

Byggnaden i detta examensarbete projekteras i Sverige och efter svenska förutsättningar. Det 

kan dock finnas visst värde i att ta reda på om denna byggnad kan användas i andra länder 

där förutsättningar är annorlunda, t.ex. i Tyskland som är ledande inom utnyttjandet av 

passivahusprincipen. De krav som ställs på passivhus enligt tyska ”Passivhausinstitut” är i 

stora drag lika de Svenska kravspecifikationerna ifrån FEBY. Skillnaden är att de är 

anpassade efter olika klimat.  

3.1 Kravspecifikationer  

Den tyska motsvarigheten till BBR kalls för Bundesgesetzblatt (Norrman 2008). Svenska och 

tyska regler är relativt likvärdiga men det finns vissa skillnader som bör noteras. Vid 

bedömningen av värmeisolering i Tyskland används en referensbyggnad med ett givet U-

värde för att senare jämföras med den nya byggnaden. Denna metod anses enligt Svenska 

byggnormer ge en oacceptabel spridning av resultat.  En annan skillnad gäller användandet 

av U-värdes beräkning och energiförbrukning; vid projektering i Tyskland räcker det med en 

beräkning av U-värde och energiförbrukning, men i Sverige behövs det ytterligare 

beräkningar eftersom det anses att det teoretiska värdet inte räcker utan det behövs fler 

värden vid den praktiska delen. För mer information se i bilaga A och B 

De kravspecifikationer som beskrivs nedan kommer ifrån Gross (2008) där följande krav ska 

vara uppfyllda för ett ”passivhaus”: 

 Ett behagligt inomhusklimat ska uppnås utan separat värmesystem. Därtill ska 

energibehovet för uppvärmning vara mindre än 15 kWh/m2 golvyta.  

 Komfortkriterier ska vara uppfyllda i varje bostadsrum, sommar som vinter.  

 U-värdet ska vara på ogenomskinlig del på byggnadens klimatskal vara mindre än 

0.15 W/m2*K 

 U-värdet på fönster och andra genomskinliga delar i klimatskalet vara mindre än 

0,8 W/m2*K 

 Tilluftstemperaturen får inte understiga 17°C, Jämn luftgenomströmning måste 

uppnås i alla rum. Ljudnivån får inte överstiga 25 dB.  

 Varje bostadsrum ska ha minst ett öppningsbart fönster eller fönsterdörr. 

Genomströmning av uteluft ska vara möjlig nattetid under sommartid.  
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 Den specifika primärenergianvändningen för hela hushållet får inte årligen 

överstiga 120 kWh/m2 uppvärmd golvyta.  

 

Övriga krav är:  

 Lufttäta välisolerade klimatavskiljande konstruktioner U≤0,15.  

 Syd orientering för utnyttjande av solenergi.  

 Lufttäthet ≤ 0,6 oms/h 

 Värmeåtervinning av återluft, verkningsgrad ≥75%  

 Hushållsapparater, lägsta energiklass  

 

Kraven enligt Bundesgesetzblatt är väldigt omfattad därför används de förenklade kraven 

(Gross 2008) ovan och den sammanfattade delen ifrån BBR:s PM (Norrman 2012) senare i 

projekteringen.   
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4 OBJEKTBESKRIVNING  

Byggnaden i detta examensarbete är döpt till Omega och nedan följer en beskrivningen 

angående de specifikationerna som byggnaden har. Omega är utvecklat efter målet att ha en 

design som påverkar energiförbrukningen och som dessutom är estetisk tilltalande. För att 

bedöma byggnadens tilltalande utseende kan en undersökning genomföras i framtiden. 

Byggnaden projekterades enligt BBR och FEBYR’s krav på passivhus, för mer information 

angående beräkningarna för värme, energi och utformningen se Sektion 5 och 6. 

Viktiga punkter vid projekterandet är att klargöra de krav som detaljplanen ställer på 

bebyggelsen och utformningen, t.ex. fasaden ska vara putsad i en mörk färg så att det passar 

in med övrig bebyggelse i området.  

Utseendet och formen på flerbostadshuset ska dessutom påverka energiförbrukning positivt. 

Detta beskrivs mer i Sektion 6. Där redovisas bl.a. beräkningar för formens påverkan på dels 

förbrukningen och varför byggnaden fick sin slutgiltiga form.  

Väggkonstruktionen på byggnaden är ett betongelement ifrån PAROC, konstruktionens U-

värde ligger på 0.16 w/m2 

ºC. Se figur 4.  

Den enda skillnaden mellan 

denna konstruktion och den 

från PAROC är att 

ytbeläggningen är av mörk 

puts. För att behålla 

funktionen på ett passivhus 

måste klimatskalet ha ett 

väldigt lågt U-värde, i 

synnerhet mellan 0,1 och 

0,2 W/m2C. 

Det viktigaste vid design av 

klimatskalet är att de största 

värmeförlusterna går ut 

igenom fönster och dörrar 

eftersom de har det största 

U-värdet av alla 

konstruktionselement. 

Dagens forskning angående fönsters isoleringsförmåga har gett stora framgångar och i 

nuläget används fönster med U-värde på 0.8 för alla passivhus eller byggnader som följer 

passivhusprincipen. En sammanställning av alla konstruktioners U-värde presenteras i 

Sektion 5. 

Omega innehåller 21 lägenheter, en gemensam tvättstuga och ett förråd tillgängligt för alla 

inneboenden. Avfallshanteringen är i form av miljöbodar utanför byggnaden vilket leder till 

Figur 4 Betongelement PAROC. 
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en bättre miljö inomhus. Vid händelse av brand finns utrymningsvägar tillgängliga inom 

gångavstånd för varje lägenhet. Förstaplan på flerbostadshuset har planerats in med 

studentlägenheter, eftersom användandet av enrumslägenheter utnyttjar boytan bättre i 

byggnaden.  

Enligt detaljplanen skall varje boende få tillgång till en uteplats eller åtminstone en balkong. 

Balkonger kan orsaka stora köldbryggor, därför är det inte optimalt att ha en balkong på 

denna byggnad. Ett alternativ till en utgående balkong är en ”fransk balkong”. Det som 

kännetecknar en fransk balkong är att de inte utförs med ett utgående balkonggolv. Se Figur 

5. De boende på den mellersta våningsplanen får tillgång till franska balkonger istället för 

vanliga balkonger med uteplats.  

 

Figur 5 Fransk balkong (isasklassiskahem.blogspot.com 2012). 

Det som är viktigt för varje lägenhet, är att varje rum får tillgång till solljus och utsikt över 

hela området. Varje lägenhet är dessutom projekterat till att passa för personer med 

funktionsnedsättningar och deras behov vilket är ett krav enligt BBR 19.   
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4.1 Detaljplan  

Området som flerbostadshuset projekteras för är Östra Mälarstrand. För att byggnaden ska 

uppföras i detta område måste den uppfylla kraven och kriterier som anges i detaljplanen 

(Detaljplanen i fråga är Dp 1718 för etapp 2).  

Öster Mälarstrand består av 3 etapper, etapp 1,2,3 varav ett är färdigutbyggt och ett är under 

produktionsprocessen. Etapp 3 bebyggelse har inte påbörjats ännu eftersom detaljplanen 

inte har lagat kraft ännu.  

Etapp 2 är området där MIMER 

samarbetar med olika 

byggentreprenörer för att uppföra 

bl.a. kvarteret Råseglet som 

beskrevs tidigare i detta 

examensarbete. Eftersom 

byggnaderna är projekterade 

enligt passivhusprincipen passar 

det utmärkt att anlägga 

flerbostadshuset på denna plats.  

I planförslaget läggs det stor vikt 

på att få boendeområdet 

integrerat med naturen och 

därigenom skapa en attraktiv och 

högkvalitativ boendemiljö. 

Tillskillnad emot etapp 1 så är 

bostadsområdet inte skapat 

utifrån kvarterstaden, dvs. området tvingas inte följa en speciell struktur utan tillåts istället 

harmoniera med naturen på ett mer kreativt sätt. 

Det som är viktigt enligt detaljplanen är att våningshöjden inte blir för hög eller att marken 

där byggnaden anläggs inte exploateras mer än den yta som planförslaget har godkänt. 

Byggnaderna utformas enligt planbeskrivning och gestaltningsprogram. Även om byggnaden 

ska utföras enligt planbeskrivningen skall den samtidigt uppfylla de tyska 

kravspecifikationerna för Passivhus. 

Anledningen till valet av detta område var som det beskrev i början angående kvarteret 

råseglet, byggs det flerbostadshus som utnyttjar av passivhusprincipen i stora antal. Enligt 

planbeskrivningen används inte kvarterstaden som referens utan det blir mer naturorienterat 

med ytor av grönska och mindre bebyggelse. 

Platsen för byggnaden i mitten av etapp 2 valdes eftersom det ger de boende bra utsikt, 

utrymme och det finns inte risk för skuggning ifrån vegetation eller omkringliggande 

byggnader. Då störs inte de eventuella solceller och solfångare som kan installeras på 

byggnaden. 

Figur 6 Öster mälarstrand etapp 1-3 från Planbeskrivning 
etapp 2.   



 26  

Figur 7 är en förstoring av detaljplanen och den visar den plats som byggnaden projekteras 

för.  

De krav som är av intresse för platsen för presenteras nedan och dessa kommer att tjäna som 

riktlinjer vid utformningen av huset. Före mer information om detaljplanen se Dp. 1718. 

 

Figur 7 Bild från Dp 1718 över platsen Omega ska projekteras i etapp 2 plankarta del 1. 

De krav som är viktiga för denna byggplats är följande:  

 Höjden ska vara fyra våningar eller lägre 

 Den tillåtna byggnadsarean är 540 kvm  

 Trapphus skall ha entré mot gatan och vara genomgående, entrén skall vara anslutna 

utan ramp.  

 Burspråk får kraga ut över gångväg/trottoar högst 1,5 m och balkonger 2 m, 

byggnadsdels lägsta punkt får vara minst 3 m ovan mark. 

  

Dessa krav är rörande utnyttjandegraden och utformningen av byggnaden, däremot finns det 

några generella krav på de nya bostadskvarteren. Anledningen till detta är att byggnaderna 

skall förenas och passa in i området. 
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Följande sektion ifrån Dp.1718 angående de generella utseenden och 

utformningsbestämmelser vid nya bostadskvarter är följande:  

”Bostadskvarterer skall utformas enligt planbeskrivning och gestaltningsprogram för 

byggnader och för landskap, vilka gäller i tillämpliga delar och inte står i strid med 

bestämmelser i denna detaljplan”  

”Fasader skall till överväldigande del vara putsande, ha putskaraktär eller vara av tegel. 

Fasadytor kan utföras med inslag av andra material” 

”Tak skall utföras i falsad bandtäckt plåt. Största taklutningen är 10º. Solpaneler/solceller får 

integreras i taket” 

”Trapphus och hisschakt får bryta takfotslinjen”  

Enligt planbeskrivningen så skall alla fasader vara modernt utförda och trivsamt.  

Dessa är de övergripande kraven som gäller. Detta kommer att tas upp mer detaljerat i nästa 

sektion.  

4.2 Koncept 

För att underlätta dimensioneringen av Omega är det lämpligt att ta fram några 

grundläggande riktlinjer att följa. Koncepten som rör passivhus är detsamma med enda 

skillnaden att ytterligare riktlinjer bifogas. De riktlinjerna beskrivs mer utförligt nedan:  

Enligt Schmitz-Günther (2010)  finns det ett samband mellan ytterytorna på byggnaden och 

den inre volymen. Former som kuber, halvcylindrar och halvklot är optimala för konceptet. 

Genom att undvika en mer utstickande form av byggnadsdelar eller utrymmen så minskas 

energibehovet, eftersom det går åt mer energi att värma upp dessa ytor. 

Dessutom gäller att biutrymmen som trapphus eller ytor som människor endast vistas 

tillfälligt är ytmässigt små eftersom onödig energi krävs för att värma upp de ytorna. 

Varje lägenhet ska kunna få tillgång till solljus och de ska vara dimensionerade så att solljuset 

kan färdas så långt som möjligt in i lägenhet. Varje lägenhet skall få tillgång till en god utsikt 

och lika många fönster.   
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5 ENERGIBERÄKNINGAR 

Beräkningarna för Omega redovisas med en förenklad årlig beräkning följd med 

månadsvisberäkning för att erhålla ett mer exakt resultat. Dessa beräkningar jämförs senare 

med resultatet ifrån dataprogrammet EQUA IDA Indoor, Climate and Energy 4 2013.  

Första delen behandlar värmeförlusterna för hela byggnaden, dvs. tranmissionsförluster och 

ventilationsförluster, andra delen behandlar passivvärme.    

5.1 Transmissionsförluster 

För att kunna beräkna transmissionsförlusterna för Omega är det viktigt att ta reda på vad 

Um är för hela klimatskalet. Nedan i tabell 4 så redovisas samtliga U-värden för respektive 

konstruktionsdel.     

Tabell 4 Transmissionsförluster för alla konstruktionsdelar i Omega. 

Transmissionsförluster 

Byggnadsdel 
U-värde Area QTrans = ∑ (U x A) 

[W/m²·°C] [m2] [W/°C] 

        

Yttervägg 0,16 844 135,04 

Fönster 0,8 175 140 

Fönster ram   1,0 12,25 12,25 

Ytterdörrar 1.0 6,3 9,45 

Tak 0,08 480 38,4 

Platta på mark  0,08 473 37,84 

Grund  0,5 50 25 

Köldbryggor  

 

l (m)    

Mark  0,05 90,8 4,54 

Tak  0,07 90,2 6,314 

Mellanbjälklag 0,03 270,6 8,118 

∑     416,952 

 

Det antas att det endast finns 3 existerande köldbryggor i byggnaden, eftersom de övriga har 

eliminerats pga. väl utfört byggarbete. För bästa lämpliga resultat så antas det att 

köldbryggorna är så små som möjligt och inte motsvarar 20 % av transmissionsförlusterna. 
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Den totala omslutande arean på hela byggnaden blir följande:  

                          
              (6.10) 

    
∑     ∑    

   
                                                          (6.11) 

    
    

     
                                                   (6.12) 

Det korrigerande U-värdet för byggnadens omslutande konstruktion är             . 

5.2 Ventilationsförluster 

I varje byggnad är det viktigt att luftläckaget är minimalt, vilket beror på utförande av 

monteringen eftersom luftläckning kan orsaka fuktskador. Det antas i detta fall att 

luftläckningen ligger på o,05 oms/h.  

BBR 19 dikterar att lufttillförseln ska vara 0,35 l/s, m2 i utrymmen där människor vistas mer 

än tillfälligt. I detta flerbostadshus finns det ett trapphus och det biutrymmet ska enligt BBR 

19 endast ha en lufttillförsel på 0,10 l/s, m2 eftersom det är en plats där människor vistas 

tillfälligt.   

Eftersom ventilationen är ett FTX system, ska värmeväxlaren endast bibehålla temperaturen 

i lägenheterna. Detta gäller inte för trapphuset eftersom det är bara ett biutrymme. 

Trapphuset värms istället upp av de omkringliggande lägenheternas transmissionsförluster.  

De totala ventilationsförlusterna redovisas nedan.          

Tabell 5 Ventilationsförlusterna för Omega, där FTX systemet har en verkningsgrad på 80 %.  

Ventilationsförluster 

Källa 
Luftflöde 

 
m m x cp Totala [W/°C] med  

FTX verkningsgrad η = 80% 
[l/s] [m3/s] [kg/s] [W/°C] 

  
    

    

Ventilation 415 0,415 0,498 502 Qvent  QFTX 

Trapphus  25,56 0,025 0,03 30.3 
577,6 115,5 

Luftläckning  63 0,063 0,075 75,6 

Den totala ventilationsförlusten blir QFTX eftersom den avser vad som blir över efter 

värmeväxlaren har återvunnit ifrån frånluften, kombinerat med transmissionsförlusterna blir 

den totala värmeförlusten för hela byggnaden följande: 566 W/°C 

Notera att vid bedömning av ventilationssystemet och dess förluster är att oavsett hur bra 

systemet är teoretiskt, fungerar det annorlunda i praktiken (ENEF Different ventilation 

systems 2009). Robert Öman lärare på MDH i Västerås har gett sin åsikt om att ett frånluft 

system fungerar bättre i praktiken än vad FTX gör.  
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5.3 Byggnadens tidskonstant  

För att dimensionera byggnadens effektbehov och bedöma bygganden som ett passivhus 

måste byggnadens tidskonstant beräknas. Tidskonstanten används vid ett senare skede till 

att beräkna den dimensionerande vinter utetemperaturen (DVUT) för området. Värden som 

tidskonstant och DVUT får vare sig vara överskattat eller underskattat eftersom det kan ha en 

stor inverkan på byggnadens värmessystem (Warfinge & Dahlblom 2011). Tidigare användes 

DUT alltså den dimensionerande utetemperaturen. Den påverkas av det lokala klimatet, 

lokala avikelser som dalgångar och upphöjningar.(Warfinge 2007) Tidskonstanten    är ett 

mått på byggnadens värmetröghet, den beror på hur ”tung” och ”lätt” byggnadsstommen är. 

Det beräknas enligt följande formel: 

   
∑    

         
                                                                                                         (6.30) 

                

                                  (
 
 ⁄ ) 

                    (  ) 

                              (
 
   ⁄ )    

Omega projekteras med betongstomme och detta har stor inverkan på den tidskonstant som 

byggnaden har. Tabellen nedan visar de betongelement som finns i byggnaden, dess tjocklek 

samt den volym som all betong har: 

Tabell 6 Mängden betong för konstruktionsdelarna i Omega. 

Byggnadsdel  Area(m2) Tjocklek (m)  Volym m3  
Grund  473 0,1 47,3 

Vägg  844 0,15 126,6 

Tak  368 0,16 58,88 

Mellanbjälklag  1386 0,25 346,5 

   
579,28 

 

                                                                                                                   (6.31) 

                               
  

  ⁄  

Beräknar i ekvation 6.31 vikten för all betong i hela byggnaden  

                                                                                                    (6.32) 

Nu när vikten för all betong är beräknad för hela bygganden, är det bara att placera in 

värdena i ekvation 6.30 och beräkna tidskonstanten för hela byggnaden.  
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Den tidskonstant som byggnaden erhåller är 600 h och vid första anblicken är det en lång tid, 

men eftersom detta är ett flerbostadshus som följer passivhusprincipen är det möjligt att 

tidskonstanten faktiskt kan vara/bör vara så lång. För att kunna bestämma DVUT används 

en tabell från Warfinge & Dahlblom (2011), däremot sträcker sig tabellen endast till 288 h för 

en tidskonstant för olika byggander i olika lägen.  

Det fastslås att under ideala förhållanden så är Omegas tidskonstant 600 h, däremot bedöms 

det att totalt 20 % av all betong som ingår i byggnaden inte bidrar till tidskonstanten. 

Eftersom varje rum i praktiken inte fungerar likadant beroende på personantal, kontakt med 

solljus och övrig värmeöverföring.  

    (     )                                                                                      (6.33) 

5.3.1 DVUT (Dimensionerande Vinter Ute Temperatur) 

Värdet på DVUT som det beskrevs tidigare sträcker sig endast till 288 h eller 12 dygn enligt 

tabellen, dessutom finns inte Västerås med i tabellen över valda städer. För att kunna ta reda 

på vad DVUT är för detta område används en interpolering mellan de två närmaste städerna 

till Västerås. Enligt tabellen är städerna Stockholm Bromma och Örebro närmast. Se tabell 7. 

Tabell 7 Temperaturvärden för Stockholm, Örebro och Västerås efter ett antal dygn beroende på 
tidskonstantet. Interpolering genomförd mellan Örebro och Stockholm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eftersom den temperturskillnad som uppstår mellan dessa värden är för stor beräknas ett 

medelvärde vad temperaturen blir för tidskonstanten efter 21 dygn. 

 
   

  
                                                                                         (6.34) 

(    )  (    )  (    )  (    )  (    )

 
        

Den temperatur som sänks varje dygn är        

Från 12 dygn till 21 dygn så sänks temperaturen från        till      . Detta värde 

används till att beräkna den dimensionerande värmeeffekten. 

Plats Tidskonstant 

7 Dygn 8 Dygn 9 Dygn 10 Dygn 11 Dygn 12 Dygn 

Stockholm 
Bromma 

-14,1 -13,7 -13,8 -13,2 -12,9 -12,7 

       

Örebro -15,6 -15,3 -14,7 -14,3 -13,9 -13,6 

       

Västerås -14,8 -14,5 -14,3 -13,8 -13,4 -13,2 

       

Temp. Skillnad  -0,3 -0,2 -0,4 -0,4 -0,2 



 32  

5.4 Passivvärme 

De passivvärmekällorna som finns i denna byggnad består av kroppsvärme, solenergi, 

varmvatten och el ifrån all elektronisk utrustning inklusive lampor. Alla värden i beräkningar 

angående boendevanor och drifttid för elektronisk utrustning är antagna efter genomsnittliga 

förhållanden, vilket ger en ökad tillgång på passivvärme.  

5.4.1 Solenergi 

Solinstrålningen som tas in i byggnaden är beroende på den riktning som fönstren är 

placerad mot, det finns fönster på norrsidan men det är ingen garanti att de fönstren kommer 

att tillgång till solljus. Det antas att norra sidan av byggnad inte får direkt solinstrålning. 

Byggplatsen är enligt detaljplanen vinklad så att byggnadens fönster får solinstrålning från 

riktningarna öst, väst och syd. Vid beräkning av passivvärme är det viktigt att enbart använda 

solinstrålningen under uppvärmningsperioden eftersom resultatet kan bli missledande om 

solinstrålningen för hela året inkluderas. Se Bilaga C angående indata för solinstrålning.   

Beräkningen för solinstrålningen bestäms av formel:  

                                                                                                   (6.41) 

Fönstren i byggnaden är anpassade efter passivhus med ett U-värde på 0.8 W/m²·°C. Det 

antas att det inte finns någon form av skuggning från vegetationen. Byggnadens fönster har 

inte någon invärtes solskydd, alltså inga 

persienner eller gardiner, utan det antas att det är 

direkt solinstrålning hela tiden. Fönstren antas 

ha en avskärmningsfaktor på 0,4 alltså en faktor 

på 40 %. Det sista alternativet i Tabell 8 

projekteras för bygganden Omega. 

Solintensitet varierar i styrka beroende på den 

geografiska placeringen och hur vädret är; 

halvklart, mulet och helklart. Västerås finns ej i 

Bilaga E och F och det antas att Västerås har 

samma Solintensitet och samma väder som 

Uppsala. Exempel på beräkningarna är: 

För januari: klar dag Söder   

                42,51 kWh * 3,8 = 161 kWh  

 

 

100

90

60-75

20-50

81

50-65

15-40

och kopplad båge med enkelglas, det 

   yttre glaset ytbelagt med 

reflekterande metallskikt 

α

Treglasfönster av vanligt klarglas

Treglasfönster med isolerruta (ytterst)

Treglasfönster med isolerruta (ytterst)

yttre glaset absorberande 

(genomfärgat)

yttre glaset ytbelagt med reflekterande 

metallskikt

och kopplad båge med enkelglas, det 

   yttre glaset absorberande (genomfärgat)

Tvåglasfönster med isolerruta, det 

Tvåglasfönster med isolerruta, det 

Fönster utan annat skydd än 

själva glasrutorna 

Englasfönster av vanligt klarglas

Tvåglasfönster av vanligt klarglas

Tabell 8 Fönstrens avskärmningsfaktor 
beroende på antal glas, solskydd och 
vegetation. 
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5.4.2 Kroppsvärme  

Det finns 21 st. lägenheter i byggnaden och vid beräkning av respektive sovrum blir 

personantalet för hela byggnaden 43 personer. I beräkningarna som visas framöver är det 

antaget att varje människa är i ett vilande tillstånd och av den anledningen genererar 100 W 

för varje person. Dessutom antas det att varje person i byggnaden spenderar totalt sett 12 h 

inuti byggnaden varje dygn.  

(     )   

    
              

   

    
                                                                                (6.42) 

(      )   

    
   

   

    
                                                                        

5.4.3 Varmvatten och avlopp  

Vid beräkning av varmvatten och spillvärme till bygganden är det viktigt att tänka på att ca: 

20 % av all värme ifrån varmvatten kommer att övergå till passivvärme. Enligt Vattenfall 

förbrukar varje svensk i snitt ca 160 l/dygn kall och varmvatten. Boverket räknar däremot 

med en förbrukning i snitt 18 m3 per person och år varmvatten i ett flerbostadshus. Värden 

ifrån boverkets ”Indata för energiberäkningar” (Boverket 2013) nyttjades istället för 

Vattenfalls, vars värden är överskattade och det går inte avgöra hur stor del utgörs av 

varmvatten.   

  
  

    
          

  

  
                                                                                        (6.43) 

   

   
              

    
  

    

  
 
    

  

 
    

           
 

 ⁄  

          
 

 ⁄             
  

 
 

 ̇    (     )      

           (     )           
  

    
                

20 % övergår till passivvärme:  

              
   

    
  

Det fastslås efter beräkningarna att alla inneboende i byggnaden förbrukar ca 108,6 

kWh/dygn varmvatten, och 21,7 kWh/ dygn övergår till passivvärme.   
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5.4.4 El 

I denna sektion beräknas den passivvärmen som genereras ifrån varje elektronisk utrustning 

som ljus, hushållsapparater såväl som den genomsnittliga elförbrukningen för varje person i 

byggnaden. Enligt en undersökning ifrån ELAN projektet från Bladh (Boverket) förbrukar ett 

flerbostadshus ungefär 4700 kWh/år. Denna siffra är enligt projektet inte proportionell mot 

antal kvadratmeter eller personer. En annan undersökning gjord av Henriksson & Kellner 

(2005) visar att av 1200 nybyggda lägenheters elförbrukning låg på 2647 kWh per lägenhet 

och år. Eftersom byggnaden är i utvecklingsstadiet så används det sistnämnda värdet för 

varje lägenhet. Det antas att varje lägenhet i byggnaden har samma energiförbrukning och 

ingen av de boende är energisnåla i sitt beteende. 

                                                                                              (6.44) 

Enligt Boverket övergår ca 70 % alstrad hushållsel till passivvärme.  

          
     

   
                                                                    (6.45) 

Resultatet efter alla handberäkningar om tillförd energi från alla källor i byggnaden redovisas 

nedan. Notera att dessa värden är konstanta alla dygn.    

Tabell 9 Sammanställning av all passivvärme i Wh/dygn respektive kWh/dygn. 

Passivvärme 

 
Wh/dygn kWh/dygn 

Kroppsvärme 52000 52 

El 111682 112 

Varmvatten 21721 22 

Solinstrålning 34100 34 

∑ 219503 221 
 

Detta blir avgörande vid nästa sektion på grund av den passivvärme som genereras i 

byggnaden, eftersom den står för den största tillförseln av värme vid uppvärmningen av 

byggnaden. 

                                                                                              (6.50) 

(
     

    
)                                                                                           (6.51) 

    

   
                                                                                                           (6.52) 

                                                                                                          (6.53) 
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5.5 Total energiförbrukning årlig och månadsvis 

Vid beräkningen av den årliga energiförbrukningen är det viktigt att kartlägga den 

uppvärmningsperiod som byggnaden kräver för att värma upp byggnaden till den 

genomsnittliga inomhustemperaturen. Eftersom det är ett flerbostadshus med en passivhus 

funktion är det viktigt att tänka på att den passivvärmen som huset generar dagligen, är 

tillräckligt för att bevara den termiska komforten inomhus. Vid beräkning av den månadsvisa 

energiförbrukningen enligt bilaga D krävs det uppvärmning från november till februari.  

Uppvärmningsperioden för detta flerbostadshus är 4 månader lång. Antalet gradtimmar    

som krävs för att värma upp denna byggnad från sin gränstemperatur är:  

       (  
   

  
   )                                                                                       (6.50) 

        (  
   

  
   )                                                                                       (6.51) 

           
 

  
 

När denna ekvation är genomförd är det bara att beräkna energiförbrukningen för hela året 

för byggnaden. Notera att denna beräkning endast tar hänsyn till uppvärmningen för 

byggnaden och inte för de kWh som uppstår av el och vattenkostnader.  

                                                                                                                    (6.52) 

  
       ⁄           ⁄

    
                                                                                          (6.53) 

        
   

  
 

Detta är aktiv uppvärmning för byggnaden årligen och är endast schablondimensionerat. I 

bilaga D finns det en tabell som avser den månadvisa beräkningen för hela byggnaden. 

Tabellen nedan är en sammanställning av den årlig effektbehovet för hela byggnaden.  

Tabell 10 Sammanställning över de viktiga värdena över beräkningen av det årliga energibehovet 
för byggnaden. 

Årligt energibehov 
  

Passiv värme 80665 kWh/år 
  

Pp 9200 W 
  

Gräns temp. 4 °C 
  

∆Ɵ 6.3 °C 
  

Gt 18396 °Ch/år 
  

E  10356 kWh/år 10.4 MWh/år 
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6 GEOMETRISKA FORMERS PÅVERKAN PÅ 

VÄRMEFÖRLUSTER  

6.1 YV-förhållandet 

Eftersom kilmatskalet har den största värmeförlusten i hela byggnaden, påverkas det mycket 

av hur den omslutande arean förhåller sig till invärtes volym baserat på 

uppvärmningsbehovet. Det förklarades mer utförligt i sektion 2.6.2. Följande sektion 

utvecklar och tillämpar YV-förhållandet. Nedan är några exempel på detta och hur olika 

former på byggnaden eller delar kan påverka energiförbrukningen. Det är värt att upplysa om 

att bygga på ett mer traditionellt sätt med prefabricerade räta väggar gör att det blir enklare 

att kunna eliminera köldbryggor vid anslutningar och i väggar, vilket ställer mer krav på 

montörerna och hantverkarna. I detta fall med kölbryggorna har alla förutom 3 eliminerats 

för att kunna få ett bättre resultat för alla beräkningarna.  

Det bedöms att flerbostadshus har ett bättre YV-värde än t.ex. en normal villa eftersom 

omslutande arean är mindre i förhållande till byggnadens volym. Även om byggnaden är stor 

till yta och volym så är det viktigt att formen hålls enkel och att det inte finns utstickande 

byggnadsdelar.  

Den omslutande ytan för hela byggnaden är som det beskrevs i Sektion 5.1 1972 kvm. 

Volymen för hela byggnaden är beräknad till 4599 kubikmeter. Detta leder till ett YV-

förhållandet på 0,42. 

För att få mer förståelse hur YV-faktorn varierar med olika former genomfördes en 

undersökning med beräkningar, efteråt skall de framgå vilken form som är det främsta 

alternativet och varför. 

De figurer som jämfördes var halvklot, cylinder, halvcylinder, kub och rektangel. Det utgås 

att byggnadens golvarea är 475 m2, har 3 våningar och våningshöjden är 2.7 m, därefter 

beräknas vad alla figurer har för omslutande area och vad deras YV-faktor är.    

Kub  

                    
                     

                                                                                                             (7.10) 

  √    
 

        

     
                                                                                     (7.11) 
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Rätblock 

                                                                 

  
    

       
      

            
                                       (7.12) 

   
    

    
        

 

Halvklot  

         
                                 

  √
   

 
                 

    
     

 
        

         

 
                                                                          (7.13) 

  (
      

 
)    (

          

 
)                                                                                           (7.14) 

   
    

    
        

 

Cylinder 

         
                                 

  √
   

 
                                                                                                         

                            

            
                                                                                                                        

                  1574 
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Halvcylinder 

         
  

    

 
                         √

     

 
           

    
         

 
                                                                           (7.17) 

                                          

Volymen av halvcylindern är    
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Resultatet har sammanställts nedan i tabell 11. För att bedöma YV-faktorn så har alla figurer 

samma omslutningsarea men olika volymer, vilket helt beror på figuren. Enligt 

undersökningen har en byggnad format som en cylinder det lägsta YV-värdet. Det 

traditionella rätblocksformen som vanliga passivhus och flerbostadshus utnyttjar, har störst 

YV-värde.  

Tabell 11 Sammanställning av YV-faktorn för respektive geometrisk form. 

Figur Aom  m2 Volym m3 YV 

Kub  1460 3847 0,37 

Rätblock  2010 3847 0,52 

HalvKlot  1423 3887 0,36 

Cylinder  1574 3843 0,40 

Halvcylinder 1671 3843 0,43 

 

Genom att använda YV-faktorn från respektive figur och det korrigerande U värdet för 

byggnadens klimatskal, kan energiåtgången beräknas. YV är dimensionslöst men det bedöms 

baserat på beräkningarna att måttet för YV-faktorn är:     

Tabell 12 En bedömning med YV-faktorn på värmeförluster för en fiktiv byggnad med olika 
geometriska former, där volymen är konstant.   

  =475    
Volym m3 

 Värmeförlust   =0,21 

Figur  YV     ∑    

Kub  0,37 3847 1460 306,6 

Rätblock  0,52 3847 2010 422,1 

Halvklot  0,36 3887 1423 298,8 

Cylinder  0,40 3843 1574 330,5 

Halvcylinder  0,43 3843 1671 350,9 

 

Den slutsats som kan dras av detta, är att det traditionella byggandet av rätblocksform på 

svenska flerbostadshus, är det minst fördelaktiga alternativet. De bästa alternativen är: 

former som cylinder eller halvklot, som ger minimala värmeförluster. En byggnad med dessa 

former kräver en noggrann montering för att minimera de köldbryggor och luftläckager som 

kan uppstå. Ett rätblock ger högre värmeförluster men de räta väggarna ger en bättre 

möjlighet att eliminera köldbryggor. 

Det både halvklot och cylinder har gemensamt är att de runda formerna som figurerna har, 

ökar den invändiga volymen på byggnaden samtidigt ökar den omslutande arean minimalt. 

Detta används senare vid formgivningen av byggnaden. 
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Efter att ha studerat koncepten som referens framgår det att krökta väggar inte bara är bättre 

för uppvärmning, utan att krökningen på väggarna tillåter de boende att få tillgång till solljus 

pga. fönstrens placering.   

Innan formgivning är det viktigt att känna till hur stor ytan är på detaljplanen. Den yta som 

får bebyggas är 540 kvm i byggnadsarea och dimensionerna är 38 x 15 meter. Vid skissande 

av byggnaden framgick det att halvklot och cylinder inte fungerar på denna byggnadsyta 

eftersom detaljplanen inte tillåter det. Den avser en byggnad med en enkel design och raka 

väggar, med formen som ett rätblock. För att få plats i den yta som detaljplanen hade 

godkänt, ansluts krökta väggar till konstruktionen.  

Idéen bakom lösningen kom ifrån det som påträffades under YY undersökningen angående 

hur olika former påverkar uppvärmningen. Genom att börja skissa fram olika förslag som 

hade sfäriska och cylindriska egenskaper blev det svårare att anpassa till detaljplanen. 

Däremot genom en undersökning på internet påträffades en byggnad vilken hade en krökt 

vägg på ena långsidan mot söder. Denna byggnad lade grunden till idéen bakom Omegas 

form (byggahus.se 2013). För göra byggnaden mer tilltalande placerades en terrass på 

översta våningen istället för att behålla formen till taknivå. 

För att få plats inom ytan, dimensioneras de krökta väggarna så att en medelpunkt på 

respektive vägg uppnår den tillåtna dimensionen på längden och bredden.  

Planlösningen nedan visar den slutgiltiga formen över byggnaden. Som det beskrevs i 

byggnadsbeskrivningen finns det en gemensam tvättstuga, studentlägenheter och ett förråd i 

botten av byggnaden. Plan 2 och plan 3 har samma planlösning och samma gäller med plan 4 

men den enda skillnaden är att plan 4 har en terrass. 

 

Figur 8 Plan 1 i Omega i skala 1:100 A40.1-1.  
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Genom att låta väggarna löpa på varandra i konstruktionen blir det inte någon ljudövergång 

av resonans eller buller mellan varje lägenhet och därför kan buller inte färdas igenom 

lägenheterna.  

Det är viktigt att rördraginingen blir så enkel som möjligt eftersom onödig rördragning kan 

leda till att tryckfall uppstår och onödig värme kan försvinna igenom konstruktionen. Vid 

händelse av vattenläckage kan det uppstå fuktskador som sprider sig inom ett större område. 

Sektionen visar hur varje del av 

väggarna följer varandra. För mer 

information om varje ritning se 

bilagor för alla sammanställda 

ritningar.  

 

 

 

 

 

 

6.2 Krav Passivhus för byggnaden  

I tabell 2 anges kravspecifikationerna för ett passivhus enligt FEBY. För att en byggnad ska 

klassas som ett passivhus ska: effektbehovet vara max 15 w/m2, DUT användas i 

beräkningarna (i detta fall används DVUT) vilket är -10.5°C enligt sektion 5.3.1 och 

solenergin ska utelämnas från beräkningen. Resultatet för denna byggnad blir: 

Tabell 13 Effektbehovsberäkning. 

           

            

          

   
      

    
        ⁄  

 

Beräkningarna visar att byggnaden hamnar inom ramen för passivhusspecifikationerna. 

  

Årligt Effektbehov 

       566 W/°C 

DVUT -10.5       °C 

∆Ɵ   14.5       °C 

A 1820      m2 

Figur 9 Sektion 1 A40.2-1 över Omega. 
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7 IDA  

Denna sektion innehåller simuleringsdata erhållet från dataprogrammet IDA Climate and 

Energy 4. Innan simuleringen genomfördes krävdes grundläggande indata för internvärme; 

personantal, vilka aktiviteter som genomförs, typisk klädstil och hur många timmar 

personerna normalt spenderar i huset. Även generell indata rörande platsen för byggnaden, 

det lokala klimat, konstruktionen på klimatskalet. I sektion 7.1  ges en överblick av de fakta 

och indata som användes i simuleringen av IDA programmet. 

7.1 Global DATA  

Då Västerås inte finns i IDA programmets databas måste denna ort ersättas av annan för att 

beräkning ska kunna ske. Valet föll på Stockholm, Bromma eftersom denna ort var närmast 

geografiskt - och det antas att de båda orterna har i stort samma klimat.  

Vindpåverkan bedöms vara lika i förortsområdet eftersom alla byggnader i etapp 2 ligger 

med lika stora mellanrum. Konstruktionen på klimatskalet bedöms få samma U-värde som 

de väggar som valdes för byggnaden i beräkningsdelen. Notera att fönster, mellanbjälklag och 

innerväggar är konstruktioner tagna från den databas som finns i IDA, där konstruktionerna 

är redan framställda med ett fastställt U-värde.  

Tabell 14 Alla konstruktionsdelars U-värde och uppbyggnad i IDA simuleringen. 

Element Konstruktion U-värde 

Vägg  80 Betong med puts 
240 isolering 
150 betong  

0,145 

Tak  150 betong  
600 lösull 

0,059 

Fönster  IDA databas (Saint Gobain) 0,7 

Platta på mark  
 

100 betong 
3*100 cellplast  
150 dräneringsskikt   

0,114 

Mellanbjälklag  
Innerväggar  

IDA databas - 

  



 43  

7.2 Internvärme   

Internvärmen är egentligen passivvärme som genereras i Omega ifrån kroppsvärme, 

elektronisk utrustning och värmeavgivning ifrån lampor.  

Den kroppsvärme som bildas inuti byggnaden av de 43 boende beror på följande faktorer - 

klädval, ämnesomsättning, de aktiviteter som genomförs och hur lång tid varje person 

befinner sig i huset. Klädstilen och ämnesomsättningen antas ligga på en konstant nivå och i 

detta fall behålls standarden ifrån IDA:s databas. Det bedöms att varje individ arbetar mellan 

kl 8-15 på vardagar och att på helgerna är de frånvarande för olika aktiviteter mellan kl 11-16.  

För elektroniska utrustningar (lampor inräknat) beräknas det finnas 10 enheter av varje i 

respektive lägenhet exklusive 4 st. lampor i trapphuset. Utrustningen i Byggnaden antas vara 

i drift 24 timmar om dygnet, ljusanordningarna i byggnaden har ett intervall på morgonen 6-

9  respektive 14-23 varje dag (val av intervall kan ha en inverkan på det praktiska resultatet i 

ett senare skede). 

För varmvattenförbrukningen som beräknades i Sektion 5.4 enligt indata från BBR, 

bedömdes det att den genomsnittliga mängden varmvatten som varje person förbrukar i snitt 

är 49 l/dygn. Varmvatten måste manuellt ersättas eller kompenseras av en annan 

internvärme eftersom IDA inte registrerar varmvatten som passivvärme.   

7.3 Zoner 

För att få en bra zonfördelning delas lägenheter på respektive våning, fördelningen sker på 

sådant sätt att trapphusen avgränsas till varje lägenhet. Notera att i detta fall använder 

trapphusen ventilationen med FTX (enligt beräkningarna skall trapphusen normalt ej 

använda FTX eftersom de är endast biutrymmen).  

Varje zon har identiska förutsättningar, det enda som skiljer dem åt är personantal. 

Luftläckage för hela byggnaden är 0,05 oms/h, IDA integrerar detta i simuleringen och ger 

varje zon en luftläckningsfaktor.   

Zoner som trapphusen och tvättstugan har en negativ inverkan på hela byggnadens 

energiförbrukning och uppvärmning, eftersom dessa är en yta där människor inte vistas 

länge, vilket innebär att passivvärme inte genereras kontinuerligt. 

Fläkten i byggnaden har ålagts ett arbetsschema och kommer vara avstängd endast dagtid, då 

det bedöms att de flesta boende är på jobbet för att startas igång senare på eftermiddagen 

inför deras hemkomst. 
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7.4 Resultat IDA  

Resultat ifrån simuleringen redovisas nedan översiktligt. De viktigaste värdena är 

varmvatten, utrustning och uppvärmning. Notera att den rad som avser uppvärmning ligger 

på 21203 kWh och i 11.6 kWh/m2. De beräkningar som genomfördes i sektion 5.5 rörande 

månadsvisberäkning, redovisade enbart uppvärmning och inte övrig energiförbrukning. 

Resultatet ifrån den årliga beräkningen var ca 10400 kWh/år och den månadsvisa siffran på 

9013 kWh/år. Resultatet av simuleringen är en stor skillnad jämfört med handberäkningarna 

både årligt och månadsvis.  

Tabell 15 Resultat ifrån IDA. 

    kWh kWh/m2 

Uppvärmning  21203 11,6 

   
  

Varmvatten 49700 27,3 

   
  

El 
(lampor) 

 
44439 24,4 

   
  

Elektronisk 
utrustning  
(Tv, datorer osv)  

58154 31,9 

 

För mer detaljerande information ifrån IDA se bilaga G.   

 

Figur 10 Omega i IDA smuleringen.  
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7.4.1 Månadsvis energiförbrukning  

Tabellen nedan redovisar den genomsnittliga energiförbrukningen för hela byggnaden. Enligt 

tabell 16 behövs det inte någon uppvärmning under sommartid. Enligt resultaten ifrån 

simuleringen är behovet av aktiv uppvärmning via värmebatteriet för tilluften 19000 

kWh/år. FTX systemet i detta flerbostadshus ska bidra till att upprätthålla det termiska 

inneklimatet för hela byggnaden under vintertid genom att återvinna värme. Det mer 

översiktliga resultatet som redovisades i början med 21000 kWh i uppvärmning bedöms att 

vara ett sekundärt resultat. Anledningen till detta är att ett passivhus har endast en liten form 

av aktiv uppvärmning och den går till luftbatteriet för värmeväxlaren. Se bilaga G för mer 

information.  

Tabell 16 Månadsvis jämförelse mellan resultatet ifrån IDA simuleringen och det projekterade 
energiförbrukningen. 

Månad  Resultat IDA  Månadsvis 
handberäkning 

Januari  4293 3373 

Februari 8410 1853 

Mars 2089 0 

April 1037 0 

Maj 0 0 

Juni 0 0 

Juli 0 0 

Augusti 0 0 

September 2  0 

Oktober 35  0 

November 913  804 

December 2306  2984 

Summa  19085 9013 
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De månadsvisa energibehovet enligt IDA redovisas nedan som ett stapeldiagram och här 

ingår alla kWh ifrån ventilationen, fläkt, ljus osv. Det resultat som är av intresse i detta 

diagram är markerat med rött, vilket avser uppvärmningsbehovet varje månad.  

Tabell 17 Den månadsvisa energibehovet för hela Omega. Nedan en beskrivning av respektive 
stapel. 

 

 
Lampor  

 
Kylbehov 

 
Luftkonditioneringskylning 

 
Uppvärmningsbehov 

 
Varmvattenbehov 

    

 

Elektronisk Utrustning  

 

Skillnaden mellan kylbehov och luftkonditioneringskylning är att vid kylbehovet så krävs det 

kylning för att återställa det termiska inneklimatet. Luftkonditioneringskylning är den energi 

som åtgår till att hålla konditioneringen i drift.       

 Month 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12

 kWh

 0.0·10
4

 0.2·10
4

 0.4·10
4

 0.6·10
4

 0.8·10
4

 1.0·10
4

 1.2·10
4

 1.4·10
4

 1.6·10
4

 1.8·10
4

 2.0·10
4

 2.2·10
4
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7.5 Referenshus  

För att visa att formen kan påverka energiförbrukningen krävs ett referenshus som kan 

användas som ett jämförelseobjekt. Byggnaden som ska agera som referenshus är en fiktiv 

byggnad och den har samma förutsättningar som Omega. Enda skillnaden är att den har en 

enkel form.   

Referensbyggnaden har den traditionella rätblocksformen vilket påträffas hos flerbostadshus 

i t.ex. miljonprogrammet. Det bevisades innan att ett rätblock har ett högt YV-värde 

gentemot övriga former, men hur denna form påverkar energiförbrukningen bevisas nu med 

hjälp av IDA. Byggnadens volym och den omslutande arean kommer att vara detsamma som 

i Omega. Figur 11 visar formen på byggnaden, d.v.s. väldigt enkel och traditionell. Det har 

inte skapats några innerväggar för byggnaden eftersom IDA inte registrerar innerväggarna 

inuti zonerna, eftersom varje enskild zon betraktas som ett rum. Zonerna i 

referensbyggnaden har samma indata som personantal och elektronisk utrustning som 

användes i simuleringen för Omega.     

 

 

Figur 11 Referensbyggnaden IDA simuleringen. 

7.5.1 Resultat Referensbyggnad 

Resultatet som erhölls ifrån simuleringen av referensbyggnaden finns i bilaga H och det 

värdet som är av största vikt är uppvärmningsbehovet för byggnaden. Referensbygganden 

har ett uppvärmningsbehov på 49.2 kWh/m2 och i jämförelse med Omegas värde på 11.6 

kWh/ m2, är det en avsevärd skillnad; 23 % mellan de byggnaderna. Eftersom det är 

identiska förutsättningar för båda byggnaderna kan slutsatsen dras att skillnaden beror på 

formen på respektive byggnad.    
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7.6 Felkällor i IDA  

Fönstren på byggnaden är felplacerade i förhållandet till ritningen; vid skapandet av 

byggnadskroppen i IDA sätts det ut stödpunkter för att kunna forma byggnaden. Dessa 

stödpunkter tillåter inte att fönster placeras ovanpå.  

Enligt ritningen finns det en terrass på fjärde våningen. Då byggnadskroppen enligt IDA 

sträcker sig hela vägen upp till taknivå, bedömer programmet det som en uthuggning och 

inte en terrass. Programmetet registrerar terrassen som ett invändigt golv och den yttervägg 

som gränsar till de två lägenheterna som en innervägg! Detta har en negativ resultat på 

klimatskalet genom att bidra till hög värmeförlust p.g.a. högt U-värde.  

Zonerna är placerade så att flera lägenheter sitter ihop vilket gör att simuleringen i 

programmet tolkar zonen som ett stort rum utan några innerväggar. Det betyder att all den 

golvyta som finns i zonen bedöms gå till uppvärmning. 

De handberäkningarna som genomfördes i början är baserade på ett hus där all passivvärme, 

temperatur och levnadssätt är grundat efter ett idealt sätt t.o.m. extremt. De tranmission- 

och ventilationsförluster som beaktades vid handberäkningar var möjligen för få, IDA 

programmet kan registrera fler.  

Resultatet av det effektbehov som behövs för uppvärmning blir större jämfört med 

handberäkningarna. Detta beror på den solenergi som tas in via fönstren blir för lågt vilket 

påverkar mängden passiv värme. Den soltransmissionsfaktor som fönstren bedöms ha är 

förmodligen alldeles för lågt. 
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8 DISKUSSION  

Genom att utföra examensarbetet som en problemlösande studie har många alternativ som 

kan integreras i Omega undersökts. Olika alternativa lösningar som att använda sig av krökta 

väggar och/eller hög volym i förhållande till omslutande arean, därigenom erhålla en högre 

utnyttjandegrad av passivvärme visar att det är ett lämpligt metodval för denna 

undersökning. 

Referensbyggnaden överensstämmer inte hundra procent med Omega. Värden som bl.a. 

golvarea, invändig volym, antal och storlek på fönsteryta kan påverka detta. Vid 

bedömningen av resultatet för Omega beskrevs det tidigare att IDA programmet registrerar 

ytterväggarna med fönstren på fjärde våningen vid terrassen som innerväggar och fönster, 

vilket ledde till att de elementen försummades vid simuleringen. Resultatet kunde ha blivit 

mer korrekt om programmet hade registrerat dem som yttre faktorer.  

De resultat som projekterades för Omegas energiförbrukning och värmeförluster för 

byggnaden kan anses vara extrema, dessa värden kan endast uppnås under ideala 

förhållanden. Transmissionsförlusterna i handberäkningarna verkar å andra sidan vara låga 

och är inte rimliga för ett flerbostadshus utan anses mer rimliga för en villa. Det resultat som 

IDA ICE 4 registrerade efter simuleringen var större än resultaten ifrån handberäkningarna. 

Det bedöms att resultaten från IDA simuleringen är rimliga eftersom programmet registrerar 

fler påverkande faktorer och beräknar utifrån dessa.  

En av skillnaderna mellan handberäkningarna och de indata som registrerades av IDA är 

intaget av solenergi igenom fönstren. De resultat som byggnaden erhöll ifrån 

handberäkningarna verkar rimliga och författaren har efter tidigare erfarenheter upplevt att 

mängden solinstrålning påverkar uppvärmningsbehovet avsevärt.  

För att bedöma om en byggnad är estetisk tilltalande eller inte, är det dock mer svårbedömt 

då detta beror främst på individens individuella smak och åsikt. Vid uppförandet av passiva 

eller energisnåla byggnader finns det inga gränser utan i många fall är begränsningen endast 

arkitektens egen fantasi och utformning. Eftersom formen på byggnaden påverkar 

värmeförlusterna och YV-förhållandet, är det viktigt att arkitekten undersöker om det finns 

något alternativ att inkludera gynnsamma geometriska former som halvklot och cylinder. YV-

förhållandet på byggnaden avgör hur stor del av byggnaden som kräver aktiv uppvärmning 

per m2 golvarea. Om detta stämmer i praktiken kan inte bedömas eftersom författaren saknar 

sådan praktisk erfarenhet.     

Att uppföra en byggnad med föreslagen geometri med en betongstomme kan vara 

produktionsmässigt svårt och kostsamt. Det kan i senare skede kräva en djupare 

efterforskning av ett sådant uppförande (en byggnad med krökta väggar gjutna av betong). 

De köldbryggor som finns i denna byggnad sträcker sig endast till anslutningar vid 

ytterväggar, mellanbjälklagen och tak. Det kan finnas fler och större köldbryggor i praktiken. 

Genom att undvika spetsiga hörn så kan man dock ge byggnaden en bättre symmetri och då 

kan man begränsa köldbryggor vid anslutningar.   
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Byggnaden erbjuder som sagt tillgång till utnyttjande av solceller och solfångare på taket vid 

händelse av installation. Framtida undersökningar eller fler frågeställningar kan inkluderas 

vid utnyttjande av solceller och solfångare för byggnaden. 

9 SLUTSATSER 

Examensarbetet skulle besvara följande frågeställningar:  

 Går det designa ett flerbostadshus som ett passivhus?  

 Kan formen på byggnaden påverka energiförbrukningen?  

 Kan detta bostadshus uppfylla kraven enligt Tyska passivhauser? 

 

Efter de undersökningar och beräkningar som genomförts inom ramen för det här 

examensarbetet, kan det fastslås att det går att projektera fram ett flerbostadshus som är 

byggt enligt passivhusprincipen. Projekterandet av byggnaden följer också befintlig 

detaljplan, därför finns det inga väsentliga hinder angående användning utav 

passivhusprincipen för flerbostadshus i området.  

Människors levnadssätt påverkar i hög grad byggnadens slutliga effektbehov och 

energianvändning. Den påverkan som de elektroniska utrustningar har, får inte försummas 

eftersom drifttiden har inverkan på den passivvärme som tillförs i byggnaden. Här finns även 

en paradox – i takt med att mer energismarta lösningar tas fram och människor blir mer 

benägna att leva energismart, minskar även de källor som bidrager till passivvärme! 

Det kan fastställas att formen på byggnaden har en stor påverkan på byggnadens 

energiförbrukning - detta genom att värmeförlusterna minskar eller ökar genom 

klimatskalet. Detta mäts genom byggnadens YV faktor - ju mindre den är desto mindre 

energi krävs det för att värma upp bygganden. 

Efter en undersökning angående YV-faktorn är formen som ett rätblock på byggnaden 

faktiskt det minst fördelaktiga alternativet angående energiförbrukning.  Fast det 

traditionella byggandssättet med att projektera flerbostadshus efter formen av rätblock, är ett 

enklare sätt konstruera med en betongstomme. Det blir i dagsläget enklare och billigare att 

gjuta betongkonstruktioner på detta sätt.  

Referenshuset hade identiska förutsättningar med Omega vad gäller personantal, utrustning, 

antalet närvarande i byggnaden, klimatskal och konstruktionen. Resultatet visade att formen 

verkligen påverkar förbrukningen på byggnaden. Genom att bygga på föreslaget sätt erhålls 

en skillnad på drygt 23 % i uppvärmningsbehovet mellan respektive byggnad. 
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Efter de resultat som uppkom i undersökningen angående formen på byggnaden, bör en 

arkitekt ställa följande fyra frågor i samband med gestaltningen av byggnaden:  

1. Vilka ”energisparande” geometriska former kan inkluderas i byggnaden? 

2. Vad är den omslutande area och volymen för byggnaden? (YV-Faktor) 

3. Kan vassa hörn undvikas? 

4. Vad är storleken och optimal placering av fönsterytorna?  

 

Slutligen kan det fastslås att byggnaden uppfyller kraven för tyska Passivehauser. Omega har 

ett uppvärmningsbehov som ligger under 15 kWh/m2, dessutom underskrider det totala 

primärenergianvändandet 120 kWh/m2. Exemplet med Omega kan användas i ett senare 

skede till att skapa en gemensam standard för passivhus gällande för såväl Tyskland som 

Sverige.  

För fortsatta studier inom detta ämne kan rapporten användas till att utveckla ämnet om 

formens påverkan på energiförbrukningen t.ex. att illustrera med bilder eller beräkna hur 

värmetransporten sker genom krökta väggar. Ett ytterligare område att använda den här 

rapporten på är hur människor uppfattar byggnaders former. En av frågeställningar 

behandlade möjligheten att skapa en gemensam standard mellan Tyskland och Sverige. 

Denna rapport kan vara nödvändig för att fortsätta utveckla detta så att fler länder deltar och 

förhoppningsvis kan efterfrågan om passivhus öka.        
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BILAGA A ENERGIKRAV  
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BILAGA B JÄMFÖRELSE ENERGIKRAV MELLAN NORDEN 

OCH TYSKLAND 



 

  

BILAGA C SOLINSTRÅLNING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soleffekt 
              

 [Wh/m2]  
 

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Fönster area [m2] Skuggnings koff. [ - ] 

                

Söder 

Klart 1925 3753 4752 4655 4228 3972 4058 4427 4749 4301 2694 1399 55,22 0,4 

Mulet 273 625 987 1299 1518 1628 1584 1402 1126 785 403 190 55,22 0,4 

Halvklart 1171 2379 3200 3431 3399 3357 3365 3404 3326 2795 1660 841 55,22 0,4 

                

Öst/Väst 

Klart 291 1061 2216 3432 4370 4782 4647 3940 2758 1506 548 180 140 0,4 

Mulet 92 323 697 1153 1526 1713 1643 1338 895 470 164 55 140 0,4 

Halvklart 217 785 1665 2651 3431 3793 3667 3059 2100 1125 401 132 140 0,4 



 

  

Electricity Body heat Hot water Total kwh/day Total  kWh [Wh] [kWh] Tot solar heat [kWh] Qtot Pdim Kwh/day Pp [W] Limit temp. [°C] ∆Ɵ [°C] Gt [°Ch] E [kWh]

112 41,3 22 233,5 887,3 Clear 3,8 58815,4 58,8 223,5 532,55 308

112 41,3 22 212,7 1850,5 Semiclear 8,7 38017,0 38,0 330,7 532,55 308

112 41,3 22 185,9 3438,5 Cloudy 18,5 11182,0 11,2 206,9 532,55 308

6176,3 761,1

112 41,3 22 317,0 1268,0 Clear 4 142312,3 142,3 569,2 532,55 309

112 41,3 22 271,2 2440,7 Semiclear 9 96507,4 96,5 868,6 532,55 309

112 41,3 22 206,6 3098,6 Cloudy 15 31893,0 31,9 478,4 532,55 309

6807,3 1916,2

112 41,3 22 403,7 2947,3 Clear 7,3 229058,2 229,1 1672,1 532,55 263

112 41,3 22 338,6 3893,9 Semiclear 11,5 163921,6 163,9 1885,1 532,55 263

112 41,3 22 235,5 2873,3 Cloudy 12,2 60832,9 60,8 742,2 532,55 263

9714,5 4299,4

112 41,3 22 469,7 2724,2 Clear 5,8 295011,6 295,0 1711,1 532,55 202

112 41,3 22 398,9 5465,2 Semiclear 13,7 224239,9 224,2 3072,1 532,55 202

112 41,3 22 267,9 2813,4 Cloudy 10,5 93260,3 93,3 979,2 532,55 202

11002,9 5762,4

112 41,3 22 512,8 3999,8 Clear 7,8 338108,1 338,1 2637,2 532,55 121

112 41,3 22 441,9 6407,5 Semiclear 14,5 267213,1 267,2 3874,6 532,55 121

112 41,3 22 293,7 2554,9 Cloudy 8,7 118985,6 119,0 1035,2 532,55 121

12962,2 7547,0

112 41,3 22 530,2 3022,2 Clear 5,7 355525,5 355,5 2026,5 416,95 47

112 41,3 22 461,2 7610,5 Semiclear 16,5 286557,4 286,6 4728,2 416,95 47

112 41,3 22 306,6 2391,2 Cloudy 7,8 131887,3 131,9 1028,7 416,95 47

13023,9 7783,4

112 41,3 22 524,5 3147,3 Clear 6 349865,1 349,9 2099,2 416,95 34

112 41,3 22 454,4 7587,8 Semiclear 16,7 279678,1 279,7 4670,6 416,95 34

112 41,3 22 301,7 2503,9 Cloudy 8,3 126995,4 127,0 1054,1 416,95 34

13239,0 7823,9

112 41,3 22 493,1 2761,4 Clear 5,6 318423,6 318,4 1783,2 416,95 45

112 41,3 22 421,2 6528,2 Semiclear 15,5 246491,6 246,5 3820,6 416,95 45

112 41,3 22 280,6 2777,7 Cloudy 9,9 105895,4 105,9 1048,4 416,95 45

12067,3 6652,2

112 41,3 22 434,0 2387,1 Clear 5,5 259343,9 259,3 1426,4 532,55 111

112 41,3 22 365,7 5339,9 Semiclear 14,6 191064,7 191,1 2789,5 532,55 111

112 41,3 22 249,7 2471,8 Cloudy 9,9 74991,1 75,0 742,4 532,55 111

10198,8 4958,3

112 41,3 22 354,0 1628,5 Clear 4,6 179336,5 179,3 824,9 532,55 167

112 41,3 22 299,4 3503,2 Semiclear 11,7 124736,0 124,7 1459,4 532,55 167

112 41,3 22 218,3 3209,6 Cloudy 14,7 43659,1 43,7 641,8 532,55 167

8341,3 2926,1

112 41,3 22 264,9 715,2 Clear 2,7 90193,1 90,2 243,5 532,55 236

112 41,3 22 233,8 1776,9 Semiclear 7,6 59122,1 59,1 449,3 532,55 236

112 41,3 22 192,8 3797,5 Cloudy 19,7 18085,5 18,1 356,3 532,55 236

6289,6 1049,1

112 41,3 22 215,7 625,4 Clear 2,9 40981,1 41,0 118,8 532,55 286

112 41,3 22 200,7 1645,3 Semiclear 8,2 25968,0 26,0 212,9 532,55 286

112 41,3 22 182,0 3621,0 Cloudy 19,9 7276,7 7,3 144,8 532,552 286

8301,4

115,6

MONTHLY ENERGY DEMAND

115,6

115,6

115,6

416,95

416,95

416,95

416,95

416,95

0

0

0

416,95

0

0

416,95

416,95

416,95

416,95

416,95

416,95

11211,4

416,95

0

0416,95

416,95

115,6

14165,0

416,95

December

Month 

February

March

April

May

June

August

July

September

January

October

November

115,6

115,6

115,6

115,6

0

416,95

416,95

115,6

115,6

18088,7

17794,4

16219,5

115,6

115,6416,95

416,95 17422,3

15281,8

115,6

10129,9

115,6

115,6

416,95

115,6

0

416,95

416,95

PASSIVE HEAT 

115,6416,95

4,4

1,0

-4,5

-8,7

-12,7

Transmission Ventilation FTX 

Heat losses 

Days 

Solar heat gain 

416,95

416,95

416,95

416,95

416,95

ENERGY LOSSES

13057,2

115,6

8,5

5,2

-3,9

-12,9

-23,2

-38,7

115,6

6332,9

3479,9

-2915,1

-9284,6

-17271,7

-27851,9

-17,9

-8,0

2,1

7,5

-5916,5

1509,7

5602,4

-39,3

-34,4 -25593,7

-12886,9

-29222,3

8735,6

115,6

115,6

416,95

0,0

804,0

2983,5

-23,4

-22,7

-18,9

-6,6

-1,1

3,6

416,95

416,95

3372,6

1853,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5,1

416,95

115,6

115,6

115,6

115,6

416,95 115,6

7919,0416,95

416,95

BILAGA D RESULTAT ÖVER DEN MÅNADSVISA ENERGIFÖRBRUKNINGEN 

 

 



 

  

BILAGA E SOLINTENSITET UPPSALA 



 

  

BILAGA F STATISTIK ÖVER ANTAL MULNA DAGAR I UPPSALA ENLIGT SMHI 



 

  

BILAGA G IDA RESULTAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delivered energy  

kWh  kWh/m2  

 

Lighting, facility  44439  24.4  

 

Cooling  3352  1.8  

 

HVAC aux  38306  21.0  

   Total, Facility electric  86097  47.3  

    

  

 

Heating  21203  11.6  

 

Domestic hot water  49700  27.3  

   Total, Facility fuel*  70903  38.9  

   Total  157000  86.2  

    

 

Equipment, tenant  58154  31.9  

   Total, Tenant electric  58154  31.9  

   Grand total  215154  118.2  



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Month  
Zone 

heating  

Zone 

cooling  

AHU 

heating  

AHU 

cooling  

AHU heat 

recovery  

AHU cold 

recovery  

Humidi-

fication  
Fans  Pumps  

Dom. 

hot 

water  

   
          

1  0.0  0.0  4293.0  0.0  39370.0  0.0  0.0  3211.0  3.1  3799.0  

2  0.0  0.0  8410.0  0.0  37585.0  0.0  0.0  2906.0  6.0  3431.0  

3  0.0  0.0  2089.0  0.0  36176.0  0.0  0.0  3241.0  1.5  3799.0  

4  0.0  0.0  1037.0  0.0  31055.0  0.0  0.0  3124.0  0.7  3676.0  

5  0.0  0.0  0.0  512.8  16283.0  22.5  0.0  3254.0  1.5  3799.0  

6  0.0  0.0  0.0  3549.0  6182.0  396.2  0.0  3195.0  10.2  3676.0  

7  0.0  0.0  0.0  2256.0  6018.0  40.5  0.0  3273.0  6.5  3799.0  

8  0.0  0.0  0.0  3372.0  5967.0  24.2  0.0  3286.0  9.7  3799.0  

9  0.0  0.0  1.8  367.5  16699.0  0.0  0.0  3163.0  1.1  3676.0  

10  0.0  0.0  34.6  0.0  20881.0  0.0  0.0  3245.0  0.0  3799.0  

11  0.0  0.0  912.8  0.0  28894.0  0.0  0.0  3140.0  0.7  3676.0  

12  0.0  0.0  2306.0  0.0  36923.0  0.0  0.0  3228.0  1.7  3799.0  

Total  0.0  0.0  19084.2  10057.3  282033.0  483.4  0.0  38266.0  42.5  44728.0  



 

  

BILAGA H IDA REFERENS HUS 

 

 

 

 

 

 

Delivered energy  

kWh  kWh/m2  

 

Lighting, facility  36734  20.8  

 

Cooling  3410  1.9  

 

HVAC aux  38909  22.1  

   Total, Facility electric  79053  44.8  

    

  

 

Heating  86823  49.2  

 

Domestic hot water  50653  28.7  

   Total, Facility fuel*  137476  77.9  

   Total  216529  122.7  

    

 

Equipment, tenant  54745  31.0  

   Total, Tenant electric  54745  31.0  

   Grand total  271274  153.7  



 

  

BILAGA I RITNINGSFÖRTECKNING OCH RITNINGAR 

 



 

  
 



 

   



 

  

 



 

  
 



 

  
 



 

  
 


