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ABSTRACT  

Energy efficiency in the building sector is crucial for many countries in succeeding with the 

completion of goals regarding energy efficiency. This study has investigated if there are any 

possible and reasonable solutions for Attefallshus in Sweden to meet the demands of the 

National Board of Housing regarding energy performance in houses. By building a model and 

calculating the annual energy usage for a specific Attefallshus, through simulations with the 

software IDA ICE and general input, an energy audit has been obtained. By comparing the 

specific energy usage for the studied case with the requirement the conclusion that it is 

possible for this small building to achieve a low enough energy usage to meet the demand. 

Solar cells are the key to accomplish the target of a low specific energy usage and by 

combining this with an effective system for heating it possible to get under the limit. The 

usage of domestic hot water is a very large part of the building specific energy usage and 

alone almost reaches the set bounds which is why it is of great importance to carefully design 

systems and to regain heat with effective ventilation. A large part of the energy usage in 

Attefallshus is related to the user why awareness and careful usage of energy is a significant 

factor in reaching a low specific energy usage. 

Keywords: energy efficiency, energy audit, specific energy usage, IDA ICE, solar cells, 

small houses, heating, ventilation, domestic hot water  
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SAMMANFATTNING  

I Sverige råder bostadsbrist och sedan 1 januari 2014 får Attefallshus uppföras utan krav på 

bygglov eller energiprestanda, vilket kan innebära att onödigt mycket energi åtgår för 

uppvärmning och ventilering av byggnaden. Attefallshus får maximalt uppta 25 m2 av mark 

och får användas som permanentbostad. Undersökningen syftar till att utreda om det går att 

klara befintligt krav från BBR för småhus gällande specifik energianvändning och vilka 

konstruktions- och systemlösningar som krävs. Ytterligare syfte är dessutom att kartlägga 

energianvändningen och ta reda på vad som påverkar den och till vilken grad. Arbetet 

avgränsar uppvärmningssätt till el och den minimala beboeliga arean till 23 m2, 

detaljprojektering gällande system och konstruktion utförs inte.  

IDA ICE används som beräkningsprogram för energianvändningen där indata dels hämtas 

från SVEBY, med vissa modifikationer för att anpassa indatat för Attefallshus, dels görs 

specifika produkt- och systemval. Tänkt placering av huset är Eskilstuna och därmed antas 

kravet från BBR för ett el-uppvärmt småhus i klimatzon III gälla. Litteratur menar att 

småhusägare är viktiga aktörer vad gäller spridningen av energieffektiviseringsåtgärder och 

att de viktigaste faktorer som avgör om en åtgärd utförs eller inte när det kommer till 

småhusägare är ekonomisk lönsamhet och investeringskostnad. Vid undersökning om 

Attefallshus kan certifieras som passivhus fastställs det att med rimliga medel och kostnader 

är det i princip omöjligt.  

Först konstrueras ett fall kallat Basfall, med COP=3,4 för uppvärmning, direktverkande el för 

tappvarmvattenberedning och från- och tilluftsventilation med värmeåtervinning samt 

solceller på taket. Därefter görs en känslighetsanalys där indata ändras, exempelvis att 

hushållselanvändningen ökar med 50% eller att systemverkningsgraden för solcellerna 

minskar med 25%, för att se vad det får för konsekvens för den specifika 

energianvändningen. Sedan utförs en noggrannare studie kring fem olika tänkbara scenarion 

och resultatet ställs mot kravet. Det visar sig att Basfall inte kommer under BBRs nu gällande 

gräns på maximalt 55 kWh/m2,år. I Basfall står tappvarmvattnet för 51% av husets totala 

fastighetsenergianvändning som är 58,1 kWh/m2,år. I känslighetsanalysen visar det sig att en 

minskning av ventilationsaggregatets verkningsgrad för värmeåtervinning sänks med 25% så 

ökar den specifika energianvändningen med 26,2%, om fönsterarean dubbleras minskar den 

specifika energianvändningen med 0,3%. Ett scenario som klarar kravet är Fall 4 där ett 

effektivare uppvärmningssätt för tappvarmvatten används som har COP=3,4, den specifika 

energianvändningen blir då 24,5 kWh/m2,år.  

Osäkerheten i beräkningarna är stor åtminstone vad gäller indatat. Mycket av indatat är 

brukarrelaterat och har stor inverkan på den specifika energianvändningen varför det inte 

går att med säkerhet säga något precist om hur det kommer se ut i verkligheten. 

Lönsamhetskalkyler ligger utanför ramen för detta arbete och avsaknaden av dem är stor när 

det kommer till beslut om vilket system som bör väljas. Slutsatser som kan dras är att det är 

möjligt att komma under kravet men att solceller är absolut nödvändigt för att 

överhuvudtaget komma i närheten av det. Systemutformningen måste utföras med omtanke, 

dessutom måste brukarna vara medvetna om vilken påverkan deras beteende har på den 

specifika energianvändningen. Detaljprojektering kan vara en fortsättning på denna studie. 



 

Nyckelord: energieffektivisering, energikartläggning, energiprestanda, IDA ICE, solceller, 

småhus, uppvärmning, ventilation, tappvarmvatten 
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FÖRKORTNINGAR 

Förkortning Beskrivning 

Atemp Tempererad area 

BOA Boarea 

COP Coefficient of performance 

DVUT Dimensionerande vinterutetemperatur 

FTX Från- och tilluftsventilation med värmeåtervinning 

IEA International energy agency 

IVA Kungliga ingenjörsvetenskapsakademien 

MET The metabolic equivalent of task 

NNE Nära-nollenergibyggnader 

SFP Specific fan power  

SVEBY Standardisera och verifiera energiprestanda i byggnader 

VAV Variable air volume 

 

DEFINITIONER 

Definition Beskrivning 

2020 målen Europeiska Unionen har satt upp fem övergripande 
mål för 2020 som gäller sysselsättning, forskning och 
utveckling, klimat och energi, utbildning samt social 
delaktighet och fattigdomsminskning. 

Atemp Den invändiga arean för våningsplan, vindsplan och 
källarplan som värms till mer än 10°C i byggnaden. 
Atemp är den area som byggnadens specifika 
energianvändning ska beräknas efter. 

byggandsarea Den area en byggnad upptar på marken inklusive 
utkragande byggnadsdelar som i hög grad påverkar 
användbarheten av underliggande mark. 

elvärme Uppvärmningssätt med elektrisk energi, där den 

installerade eleffekten för uppvärmning är större än 

10 W/m2 Atemp. Exempel är berg-, jord-, sjö- eller 

luftvärmepump, direktverkande elvärme, vattenburen 

elvärme, luftburen elvärme, elektrisk golvvärme, 

elektrisk varmvattenberedare och dylikt. 



 

Definition Beskrivning 

energiprestanda Ett mått på hur väl en byggnad använder energi och 
definieras i myndighetstexter som ”den mängd energi 
som behöver användas i en byggnad för att uppfylla de 
behov som är knutna till ett normalt bruk av byggnaden 
under ett år”. 

IDA ICE IDA Indoor Climate and Energy är ett 
simuleringsprogram för klimat- och 
energisimuleringar. 

klimatskal Ett hus ytterhölje som gränsar mot ute, mark eller 
ouppvärmt utrymme, det vill säga väggar, golv, tak, 
fönster och dörrar.  

klimatzon III En av fyra klimatzoner definierade av BBR där 
Jönköpings, Kronobergs, Östergötlands, 
Södermanlands, Örebro, Västmanlands, Stockholms, 
Uppsala, Gotlands län samt Västra Götalands län utom 
kommunerna Göteborg, Härryda, Mölndal, Partille och 
Öckerö ingår. 

komplementbostadshus Komplementbyggnad som används som självständig 
bostad. 

komplementbyggnad Byggnad som används som gäststuga, förråd, garage 
eller uthus av annat slag. 

passivhus En standard med flera olika krav som skall uppnås för 
att byggnaden skall kunna kallas passivhus. 
Grundkravet är att byggnaden bara kräver 10 W tillförd 
värmeeffekt per kvadratmeter vid +20° C inomhus på 
årets kallaste dag, definierat av dimensionerande 
utetemperatur. 

schablon något som görs efter (gamla) förebilder, som alltid görs 
på samma sätt. 

småhus Ett småhus är en byggnad med en eller två bostäder, 
exempelvis en friliggande villa, ett radhus eller 
kedjehus eller ett parhus. 

SPU-isolering Ett produktnamn för en viss typ av isolering som snart 
byter namn till Kingspan Therma™. 
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1 INLEDNING 

Europeiska kommissionen har uppfört mål som berör många länder och menar att alla nya 

byggnader ska byggas som nära nollenergihus senast år 2020. Genom olika direktiv från 

kommissionen regleras och styrs frågan i rätt riktning och mot ett gemensamt mål men det är 

varje enskilt lands uppdrag att faktiskt uppföra eventuella lagar och regler. Att 

energiprestandan skall redovisas vid försäljning av hus, ett krav om energiprestanda ska 

finnas för hus och uppvärmning- och ventilationssystem ska ha kontinuerliga inspektioner är 

exempel på direktiv som måste följas av medlemsländer. (European Commission, 2016)  

1.1 Bakgrund 

Nedan följer en bakgrundsbeskrivning till undersökningen och som slutligen mynnar ut i 

problemformulering och syfte. 

1.1.1 Växande bostadsbrist 

Idag växer bostadsbristen och det är möjligt att folk bygger ut istället för att flytta. 

Attefallshus är en billig och relativt komplikationsfri process som kan innebära en enkel och 

snabb lösning på bostadsbristen.  

Så sent som i februari 2016 visar en undersökning från SVT Nyheter att rekordmånga 

kommuner har bostadsbrist. Vid intervjuer med analytiker från Boverket så konstateras det 

att den pågående befolkningsökningen kommer att förvärra problemen på 

bostadsmarknaden, fler kommuner kommer uppleva att de har bostadsbrist. Vid 

undersökningen var det tre kommuner som uppgav att de har överskott på bostäder och 

resterande 37 som inte uppger att de har bostadsbrist rapporterar att läget är i balans. Totalt 

har 250 av landets 290 kommuner bostadsbrist. (Wendick, 2016) 

Listan över bristkommuner har växt under de senaste fem åren och SVT Nyheters senaste 

undersökning visar på en fördubbling av antalet kommuner med bostadsbrist under denna 5-

års period. (Wendick, 2016) 

Under våren 2016 kommer en ny bostadsmarknadsenkät från BBR att ge en uppdaterad bild 

av bostadsmarknaden 2016-2017. BBR har gett ut en sammanfattning av förra årets rapport 

och i korta drag kan det konstateras att under fjolåret så fanns framför allt ett behov av små 

och billiga bostäder och att drygt 80% av Sveriges befolkning bor i kommuner med ett 

underskott på bostäder.  (Boverket, 2016a) 
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1.1.2 Regler kring Attefallshus 

Från och med den första januari 2014 får en bygglovsbefriad komplementbyggnad eller 

komplementbostadshus, kallad Attefallshus, uppföras om den sammanlagda byggandsarean 

är högst 25 m2. Högsta höjden från mark till taknock får vara maximalt 4 meter. Om 

byggnaden ska användas som komplementbostadshus krävs alltid en anmälan till 

byggnadsnämnden och ett startbesked för att få börja bygga samt ett slutbesked för att få ta 

byggnaden i bruk (Boverket, 2015a). Denna studie syftar till Attefallshus som 

komplementbostadshus och som används för permanentbostad.  

Byggnadsnämnden får inte neka startbesked på grund av att Attefallshuset är planstridigt, 

det är tillåtet att uppföra Attefallshus på tomter som har använt hela sin byggrätt och på 

tomter som redan har maximalt antal bostäder enligt detaljplanen. De krav som ställs på 

Attefallshus är att det ska uppfylla de krav som ställs på byggnader i plan- och bygglagen, 

plan- och byggförordningen, BBR och europeiska konstruktionsstandarder. Det finns även 

särskilda regler om bostadsutformning för små bostäder i BBR som att bostäder ska ha 

funktioner som inredning och utrustning för matlagning och personlig hygien samt möjlighet 

att förvara saker. (Boverket, 2016b) 

BBR ställer inga krav på energiprestanda vad gäller Attefallshus även om det ska användas 

som permanentbostad. Det i kombination med bygglovsbefrielsen innebär en relativt enkel 

process för att få ett startbesked. 

Med den rådande bostadsbrist och med den relativt komplikationsfria process som krävs för 

att uppföra ett Attefallshus kan detta innebära att många nya permanentbostäder byggs utan 

hänsyn till energiprestanda. Det kan leda till att dessa nya permanenta bostäder använder 

onödigt mycket energi för ventilation och uppvärmning vilket motverkar fullbordan av de 

Svenska målen gällande energianvändning.  

1.2 Syfte 

Undersöka möjligheter att klara nu gällande BBR-krav för småhus i ett fiktivt Attefallshus 

genom att anta till viss del representativa indata och beräkna den årliga energianvändningen. 

Redogöra för olika scenarion med antaganden om utformning och systemlösning, dessutom 

göra en känslighetsanalys för att visa valda parametrars påverkan av den specifika 

energianvändningen.  

Förmedla en bild över hur energianvändningen kan se ut i ett Attefallshus, vilka delar som 

ingår och använder energi samt klargöra hur stora de är i förhållande till den totala 

användningen. 
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1.3 Frågeställningar 

Vilka system- och konstruktionslösningar kan användas för att Attefallshuset ska klara BBR-

kravet gällande energiprestanda för el-uppvärmt småhus på 55 kWh/m2,år?  

Vilka parametrar i beräkningen är av störst vikt för och ger stort utslag på den specifika 

energianvändningen?  

Hur ser fördelningen ut vad gäller energianvändning i ett specifikt Attefallshus uppdelat på 

värme, ventilation och varmvatten? 

1.4 Avgränsning 

Arbetet avgränsas till klimatzon III och tänkt placering av byggnaden är i Eskilstuna. 

Utformningen av Attefallshuset antas göras i enlighet med de krav som ställs på byggnader 

och de krav som gäller för utformning av bostäder. Attefallshuset byggs på en tomt med ett 

redan befintligt småhus och antas vara en komplementbyggnad för permanentboende. 

Attefallshuset väljs ingå i BBRs definition av ett el-uppvärmt hus och som uppvärmningssätt 

väljs värmepump med COP=3,4 och för tappvarmvattenberedning används direktverkande 

el. Vattenburet uppvärmningssystem utesluts då studien menar att ta fram ett relativt 

installationsmässigt enkelt och billigt system för energiförsörjning. Detaljprojektering och 

utformning av system utförs inte.  

IDA ICE används som simuleringsprogram men studie om inomhusklimat utesluts. 

Känslighetsanalys av indatat görs på av författaren valda parametrar där en bedömning 

under arbetets gång görs av vilka parametrar som är mest osäkra och vilka som har störst 

påverkan på den specifika energianvändningen. 

Ekonomiska beräkningar ligger utanför ramen för detta examensarbete som snarare 

fokuserar på energiberäkningar.  

SVEBY, standardisera och verifiera energiprestanda i byggnader, används som källa för 

brukarindata där vissa indata ändras för att passa just Attefallshuset. SVEBYs indata är inte 

riktade till hus mindre än 50 m2 vilket gör att alla schabloner och värden inte alltid är direkt 

tillämpbara.  

Konstruktion väljs utan egentlig vetskap om konstruktionslösningar, målet är inte att 

presentera kompletta och exakta konstruktionslösningar utan snarare en termisk ekvivalent 

till klimatskalets delar. Komponenter som spånskivor läggs till i modellen eftersom 

väggarnas tjocklek påverkar den tempererade arean Atemp. För energiberäkningarna har 

sådana komponenter relativt liten betydelse men just på grund av att Atemp minskar med ökad 

väggtjocklek så inkluderas sådana komponenter.  
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2 METOD 

En omfattande litteraturstudie görs för att slutligen mynna ut i en problemformulering och 

för att förstå utvecklingen inom området bostäder och energiprestanda. Kortfattat används 

simuleringsprogrammet IDA ICE för beräkning av energiprestanda, indata för beräkningarna 

hämtas delvis från SVEBY och delvis från specifika val av produkter och system. Empiri i 

form av simuleringsresultat analyseras och känslighetsanalys utförs. Resultatet blir en 

förenklad form av teknisk beskrivning där system- och konstruktionslösningar presenteras i 

relation till simuleringsresultaten.  

I studien begränsas isolertjockleken i ytterväggarna så att Atemp inte understiger 23 m2 då det 

av författaren anses vara obeboeligt med färre kvadratmeter än så. Denna begränsning på 

Atemp används i vissa beräkningar som exempelvis minsta fönsterarea.  

Undersökningen riktas till tänkta Attefallshusägare som eftersträvar en energieffektiv 

byggnad med avseende på BBR.  

2.1 Simuleringsprogram IDA ICE 

IDA ICE är ett simuleringsprogram för energi- och klimatsimuleringar som modellerar 

byggnaden, systemen och styrningen av systemen samtidigt med varierande tidssteg i 

beräkningarna vilket ger hög noggrannhet i resultaten. Koden som används för modellerna är 

öppna och synliga för användaren vilket höjer tillförlitligheten då det går att analysera hur 

modellen skapats, dessutom finns möjligheter att logga nästan vilken variabel som helst från 

beräkningarna. (EQUA, 2016) 

I denna undersökning används IDA ICE som simuleringsprogram för energiprestanda. 

Tidigare studie visar att IDA ICE lämpar sig bra i jämförelse med andra program vad gäller 

energi- och klimatsimuleringar.  

I ett examensarbete för civilingenjörsexamen i energiteknik, där syftet är att jämföra tre olika 

energi- och klimatsimuleringsprogram med avseende på funktioner, andvändarupplevelse 

och simuleringsresultat, läggs störst vikt på jämförelsen av simuleringsresultat. Utöver IDA 

ICE har studien för avsikt att även studera programmen VIP-Energy och IES Virtual 

Enviroment. Slutsatserna av denna studie är att IDA ICE lämpar sig väl för beräkning av 

effektbehov för både värme och kyla samt för årligt energibehov. VIP-Energy är ett program 

som lämpar sig för beräkning av årligt energibehov men har brister vad gäller grafisk 

visualisering samt dålig kompatibilitet med certifieringsprogram. Slutligen dras slutsatsen att 

för ingenjörskonsulter som jobbar med energi- och klimatsimuleringar av byggnader så är 

IDA ICE det program som lämpar sig bäst. (Gulliksson, 2016) 
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2.2 Val av indata 

SVEBY branschstandard för energi i bostäder har sammanställt ett dokument genom ett 

projekt med brukarrelaterade indata för energiprognoser kallad brukarindata bostäder. 

Syftet med projektet är att ta fram en vägledande anvisning genom att sammanställa och 

förankra brukarrelaterade indata för energiberäkningar. Sammanställningen avgränsas till 

nya bostäder i både flerbostadshus och småhus. (SVEBY, 2012) 

SVEBY som står för standardisera och verifiera energiprestanda för byggnader har tagit fram 

indatat för att realistiskt och standardiserat kunna beskriva olika normala verksamhetstyper 

och deras inverkan på energianvändningen. Indatat har också tagits fram för att underlätta 

för konsulter att beräkna energianvändningen för olika byggnadstyper med tolkning av de 

funktionskrav som finns i BBR. (SVEBY, 2012) 

Eftersom BBR inte har några krav på energiprestanda gällande Attefallshus så är inte 

SVEBYs indata direkt tillämpbara här, diskussion till val av indata kommer att föras i 

följande underrubriker.  

2.2.1 Rumstemperatur 

För innetemperaturen finns flertalet undersökningar som pekar på ungefär samma 

inomhustemperatur, 21°C. Denna temperatur är ett mål att sträva efter vid val av 

reglerstrategi och som rekommendation ska beräkningar som genomförs använda 

ovanstående nämnda temperatur som lägsta inomhustemperatur. (SVEBY, 2012) 

Ingen utredning är nödvändig för att fastställa eventuella skillnader i fallet om Attefallshus, 

rekommendationen används i detta fall.  

2.2.2 Vädring 

Boendes vädringsvanor och dess inverkan på energiberäkningar varierar med byggandens 

exponeringsgrad för vind och typ av ventilationssystem, dessutom varierar vädringsvanor 

mellan lägenheter i flerbostadshus och småhus. För småhus finns inget underlag gällande 

vädringsvanor och tillsvidare gäller värdena för flerbostadshus även för småhus. SVEBY har 

tagit fram ett schablonmässigt påslag för energiprestanda, med avseende på vädringsvanor, 

på totalt 4 kWh/m2,år. (SVEBY, 2012) 

Det schablonmässiga påslaget används i denna studie och läggs in som en extra energiförlust 

och redovisas sedan i en separat post.  

2.2.3 Behovsstyrd ventilation 

Forcering av köksfläkt för att uppnå nödvändigt hygienkrav ska matas in mellan klockan 

17:00 och 17:30 varje dag om timvis inmatning finns tillgänglig. Om kolfilterfläkt med intern 

luftcirkulation används så behöver forceringen inte medräknas. (SVEBY, 2012) 
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I denna studie används en kökskåpa med bra os-uppfångningsförmåga, även kallad 

volymkåpa, vilket inte påverkar energianvändningen alls i jämförelse med köksfläkt med 

forcering. Skulle en kolfilterfläkt med egencirkulation användas skulle det påverka 

energianvändningen marginellt och därför anses detta vara ett alternativ till kökskåpan. 

Dessutom används närvarostyrd ventilation med en timmes fördröjning då det idag finns alla 

möjligheter att utforma ett sådant system med relativt simpla metoder för den intresserade.  

2.2.4 Solavskärmning  

Persienner, markiser och gardiner är exempel på beteendestyrd avskärmning medan det 

förekommer övrig avskärmning vid horisonten som skuggande byggnader och träd. SVEBY 

har tagit fram en sammanlagd avskärmningsfaktor på 0,5 som kan användas i alla 

väderstreck och gäller för både flerbostadshus och småhus. (SVEBY, 2012) 

I detta arbete frångås standardvärdet då det inte bedöms som rimligt för ett Attefallshus 

eftersom den sammanlagda avskärmningsfaktorn från SVEBY endast ska fungera som något 

slags medelvärde. Med andra ord gäller detta för dels flerbostadshus i tätbebyggt område 

med höga omgivande träd och byggnader samtidigt som det gäller för enstaka villor utanför 

städer, det kan gälla en lägenhet belägen längst ner i ett höghus och samtidigt i lägenheten 

högst upp. I ett villaområde görs bedömningen att höga träd och höga skuggande byggnader 

inte är särskilt vanliga, därför används istället en sammanlagd avskärmningsfaktor i denna 

studie på 0,75 och känslighetsanalys utförs.  

Typiska 3-glas fönster används och SVEBY anger i sin undersökning tre olika solfaktorer för 

tre stycken olika 3-glas fönster med olika antal emissionsskikt. Ett medeltal av dessa används 

i simuleringar, (0,45+0,57+0,68)/3=0,567 (SVEBY, 2012). Fönstrets solfaktor multiplicerat 

med den sammanlagda solavskärmningens solfaktor ger den totala solfaktorn för varje 

fönster i varje väderstreck och matas in i simuleringsprogrammet. Den totala solfaktorn blir 

0,75*0,567=0,425. 

2.2.5 Personvärme 

SVEBY anser att 80 W intern värme från personer ska användas vid simuleringar (SVEBY, 

2012). I IDA ICE kan inte en effektavgivning per person inmatas utan endast antalet 

personer tillsammans med MET, the metabolic equivalent of task. Då 1 MET=58,1 W/m2 och 

en genomsnittlig vuxen människa har en kroppsyta på 1,8 m2 fås ungefär 105 W för 1 MET 

och person (SVEBY, u.å.). Av denna anledning så används MET=0,8 i simuleringarna vilket 

är ungefär lika med 80 W. 

Rekommenderat antal boende i flerbostadshus per lägenhet ska användas även för småhus. 

SVEBY anger att i en lägenhet med ett rum och kök bor det i genomsnitt 1,42 personer, detta 

värde används i simuleringarna. (SVEBY, 2012) 

Närvarotiden för boende anges till 14 timmar per dygn och person och all personvärme 

tillgodogörs i simuleringarna i enlighet med SVEBY. (SVEBY, 2012) 
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2.2.6 Tappvarmvatten 

Studier av varmvattenanvändning i flerbostadshus är vanligare än för småhus dock visar ett 

flertal undersökningar att den totala vattenanvändningen är mindre i småhus jämfört med 

flerbostadshus. En sammanställning av studier gällande varmvattenanvändning ger ett 

standardvärde om ungefär 800 kWh/person,år i nya svenska småhus enligt SVEBY. 

Rekommenderade inmatningsalternativ för tappvarmvatten presenteras dock som en 

årsschablon på 20 kWh/m2 Atemp. (SVEBY, 2012) 

Årsschablonen 20 kWh/m2 Atemp är inte tillämpningsbar i denna studie då det skulle innebära 

ungefär hälften av standardvärdet på 800 kWh/person,år. En person använder lika mycket 

vatten om den bor i en bostad på 23 m2 eller om den bor på 35 m2, därför används indata som 

inte varierar med Atemp utan endast med antalet personer. I simuleringsprogrammet används 

standardvärdet om 800 kWh/person,år och användningen fördelas över närvarotimmarna, 

se Bilaga 1 för ytterligare information.  

2.2.7 Hushållsel 

Hushållselen ingår inte i byggnadens specifika energianvändning men har betydelse då den 

kan tillgodogöras för uppvärmning. I SVEBY anges att 70% av hushållselen kan tillgodogöras 

för uppvärmning vilket används i simuleringarna medan en årsschablon på 30 kWh/m2,år 

för hushållsel inte används. (SVEBY, 2012) 

Om 30 kWh/m2,år matas in leder det till en användning av hushållsel som är orimligt låg. 

Enligt SVEBY är hushållselanvändningen som ligger till underlag för årsschablonen 2500 

kWh per hushåll + 800 kWh per person och år för småhus vilket grundar sig i en då 

preliminär utredning (SVEBY, 2012). Detta leder till en hushållselanvändning på 

2500+800*1,42=3636 kWh per år vilket är en något hög elanvändning för 23 m2. Då 

belysningen på senare år har energieffektiviserats, då den knappa beboeliga arean begränsar 

antalet apparater och då vitvaror antas ha en bra energieffektivitet antas en lägre siffra än 

3636 kWh per år.  

En studie från 2009 visar att i lägenheter med en boarea, BOA, omkring 25 m2 ligger 

hushållselanvändningen på ungefär 1000 kWh/år, antalet personer som bor i lägenheterna är 

inte medtaget i beräkningarna. Alla lägenheter har individuell debitering av hushållsel samt 

tillgång till tvättstuga som inte inkluderas i hushållselanvändningen. (Bagge, Lindstrii & 

Johansson, 2012)  

SVEBYs schablon innebär att hushållselanvändningen för småhus är 500 kWh större än för 

lägenheter (SVEBY, 2012). I en rapport från Kungliga ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, 

anges att tvätt- och torkutrustning tillsammans använder 600 kWh/år om den bästa 

utrustning som finns tillgänglig vid studiens utförande används (Persson, 2002). Därför väljs 

1000+600+500=2100 kWh/år i Attefallshuset för hushållsel.  

Vid närvarotimmarna anses elanvändningen vara mycket större än vid frånvarotimmarna, 

detta för att efterlikna ett verkligt fall.   
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2.3 Val av ytterligare indata 

Nedan presenteras det fall studien utgår från, även kallat Basfall. För att kunna göra en 

känslighetsanalys på utvalda parametrar och jämföra resultat så krävs någon utgångspunkt, 

därför fastställs ytterligare indata i kommande kapitel.  

Under tiden indatat fastställs för Basfall utförs parallellt simuleringar vartefter indata matas 

in, det för att kunna fastställa parametrar som bör ingå i känslighetsanalysen. Genom detta 

skaffas en grov uppfattning om vilka parametrar som spelar större eller mindre roll för 

resultatet, dessutom reflekteras det kring säkerheten bakom indatat. På så sätt kan det 

fastställas vilka parametrar som är osäkra och till vilken grad samt hur stor påverkan de har 

på slutresultatet. 

2.3.1 Geometri 

Det optimala Attefallshuset med avseende på låg omslutningsarea kontra Atemp har en 

kvadratisk form, det vill säga fyra lika breda väggar. Denna studie kommer inte att använda 

det optimala förhållandet utan en rektangulär form på huset kommer modelleras. Husets 

ytterväggsmått väljs till en bredd på 6 meter och en längd på 4,15 meter, vilket ger huset en 

bra gestaltning och bra inredningsmöjligheter med en upptagen area på 24,9 m2. 

Väggarnas fyra hörn antas ha en höjd över mark på 2,5 m och taknocken 3,3 m, observera att 

dessa är innermått. Det ger taket en lutning på ungefär 23° vilket därmed de tänkta 

solcellerna kommer ha som lutning. I Figur 1 nedan presenteras en överskådlig bild över 

husets geometri där solcellerna är riktade rakt i söder. 

Ytterligare indata som klimatskalets areor och U-värden presenteras i Bilaga 1. 

Figur 1   Basfall - Geometri och uppbyggnad av Attefallshuset i IDA ICE 
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2.3.2 Grundkonstruktion 

I ett examensarbete från 2013 föreslås platta på mark som ett bra alternativ för nybyggnation 

av småhus då det är en säker konstruktion ur fuktteknisk synpunkt. Uteluftventilerad 

krypgrund är en riskkonstruktion som bör undvikas vid nybyggnation då den kan drabbas av 

fuktproblematik under årets varmare period. En fördel med krypgrunden är att 

rördragningar och annat som kan komma behöva ändras i efterhand är relativt enkelt att 

åtgärda i jämförelse med platta på mark. (Sharif, 2013) 

Platta på mark väljs som grundkonstruktion i Basfall då det anses vara den säkraste 

konstruktionen ur fuktteknisk synpunkt.  

2.3.3 Stomme 

Studien utgår från träregelstomme, där isolering monteras mellan reglarna, då det är ett 

vanligt alternativ och förekommer som prefabricerade satser.  

2.3.4 Fönster 

I en doktorsavhandling från 2012 visar det sig att ett U-värde på fönster om 1,2 W/m2,K är en 

vanlig åtgärd då småhusägare köper nya energieffektiva fönster (Nair, 2012). Avhandlingen 

publicerades för närmare fyra år sedan då andra krav från BBR gällde och marknaden såg 

annorlunda ut, därför väljs i detta arbete 3-glasfönster med ett U–värde på 1,0 W/m2,K för 

glaset. Standardvärden i IDA ICE om en karmandel på 10% och ett U-värde för karmen på 

2,0 W/m2,K används i simuleringarna, se Bilaga 1 för ytterligare information. 

Enligt BBR18 kan ett schablonvärde, som säger att fönsterarean bör vara 10% av golvarean 

för att uppnå god tillgång på direkt dagsljus, användas (Boverket, 2011). Fönsterstorlek väljs 

efter schablonvärdet, en total fönsterarea på 2,3 m2 är minsta utgångspunkten. Tre fönster 

med en area på 0,88 m2 väljs med en karmandel på 10% vilket ger en total fönsterglasarea på 

3*0,88*0,9=2,376 m2. De tre fönstren har måtten 1100*800 mm där två placeras på 

söderfasad medan det tredje placeras på västfasaden, se även Figur 1 och Bilaga 1.  

2.3.5 Dörr 

Swedoor anger att de har lågenergidörrar utan glas med ett U-värde på 0,59 W/m2,K 

(Swedoor, 2016). Dinbyggare anger att ytterdörrar utan fönster idag har ett U-värde omkring 

1,0 W/m2,K (dinbyggare, 2015).  

I Basfall väljs därför en dörr med U-värde 1,0 W/m2,K men med vetskapen om att det finns 

mer energieffektiva dörrar. 
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2.3.6 FTX - Från- och tilluftsventilation med värmeåtervinning 

I den senaste upplagan av BBR finns inget preciserat minsta frånluftsflöde för kök och 

badrum vilket det gjorde i BBR10. De nu gällande föreskrifterna är svåra att tolka och 

översätta till ett exakt luftflöde, därför används de äldre reglerna vid utformningen av 

ventilationssystemet. Tidigare var kraven på 10 l/s i köket och 10 l/s i badrummet, vilket är 

dimensionerande flöde i detta fall och ger ett totalt flöde på 20 l/s. Variable air volume även 

kallat VAV-system används och styrs på närvaro. När ingen vistas i bostaden sänks flödet till 

0,35 l/s,m2 vilket är det flödet som krävs i bostäder. (Sevrinsson, 2015) 

Till Attefallshuset behövs ett förhållandevis litet ventilationsaggregat då det 

dimensionerande flödet är 20 l/s. Det finns få kommersiella aggregat av denna storlek men 

ett exempel är Pax Eos 100H vars indata presenteras i Bilaga 1. 

Pax Eos 100H har en verkningsgrad på värmeåtervinningen mellan 80-75% där 75% används 

i simuleringarna. Ett värmebatteri finns i aggregatet av storleken 375 W som använder 

direktverkande el och värmer tilluften till det önskade 18°C när inte värmeväxlingen är 

tillräcklig. SFP, specific fan power för fläkten är 1,1 kW/(m3/s) vid ett flöde på ungefär 20 l/s 

vilket matas in. (PAX, 2013) 

Luftens temperaturhöjning på grund av fläkten sätts till 1°C enligt standard i IDA ICE. 

2.3.7 Infiltration 

Klimatskärmens genomsnittliga luftläckage vid 50 Pa tryckskillnad får maximalt uppgå till 

0,6 l/s,m2, vid en tryckskillnad på 50 Pa, i småhus där Atemp är mindre än 50 m2 (Boverket, 

2015b). Det tätaste huset i Sverige år 2014 hade ett genomsnittligt luftläckage på 0,032 l/s,m2 

vid en tryckskillnad på 50 Pa vilket visar att det går att bygga tätt om det utförs rätt 

(Passivhuscentrum, 2014). Följder av infiltration kan vara en stor del av 

uppvärmningsbehovet under ett år varför det är viktigt att bygga tätt och byggnader 

bestående av träregelstomme har oftast större luftläckage än byggnader av betong (Adalberth 

& Wahlström, 2009). 

I den pågående studien används en lufttäthet på 0,4 l/s,m2 vid en tryckskillnad på 50 Pa i 

simuleringar för Basfall vilket förutsätter ett tämligen tätt hus men med ett fullt möjligt 

utförande. Se Bilaga 1 för detaljerad information. 

Tryckkoefficienter kan fyllas i automatiskt i IDA ICE genom att välja mellan tre olika 

vindavskärmningar. Halvskyddat väljs, då Attefallshuset antas byggas intill ett befintligt 

småhus, av de tre alternativen ”Skyddat – Halvskyddat – Utsatt”. 

2.3.8  Köldbryggor 

Beräkning av köldbryggor är en komplicerad process som ofta kräver 

datorberäkningsprogram för att hanteras. Stora variationer förekommer bland köldbryggor 

och olika utföranden, därför är det av stort intresse att utforma anslutningar så bra som 
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möjligt. Köldbryggornas inverkan på transmissionsförluster kan uppgå till 30%. (Elmroth, 

2012) 

Studien behandlar inte datorberäkningsprogram för köldbryggor utan använder sig av det 

reglage som finns i IDA ICE där köldbryggor mellan flertalet anslutningar kan anges med 

”Ingen – Bra – Typisk - Dålig - Mycket dålig”. Reglagen dras till ”Typisk” i simuleringarna för 

Basfall. Ytterligare data för köldbryggor presenteras i Bilaga 1. 

2.3.9 Platta på mark 

Platta på mark gjuts med cellplast under betongen. 200 mm cellplast och 100 mm betong 

används i simuleringarna för Basfall, utöver det så ingår också ett lager med 100 mm 

markisolering som standard i IDA ICE. Cellplasten samt markisoleringen har en termisk 

konduktivitet på 0,036 W/m,K och betongen har en termisk konduktivitet på 1,7 W/m,K, 

vilket är standardvärden i IDA ICE. 

U-värdet för golv exklusive 100 mm markisolering i Basfall är ungefär 0,17 W/m2,K. 

2.3.10 Takbjälklag 

I takbjälklaget används 200 mm isolering i Basfall. Isoleringen är av typisk 

mineralullskaraktär och har en termisk konduktivitet på 0,036 W/m,K. Isoleringen läggs 

mellan balkarna i träregelstommen som antas ha regelavståndet cc600 och därmed ökar den 

termiska konduktiviteten totalt sett för bjälklaget till 0,044 W/m,K, vilket är standardvärdet i 

IDA ICE. Över och under bjälklaget antas det sitta en 22 mm spånskiva, på insidan sitter en 

13 mm gipsskiva och övriga komponenter såsom plastfilm för tätning har marginell betydelse 

för U-värde därför utesluts dessa i simuleringarna. 

U-värdet för tak i Basfall är ungefär 0,20 W/m2,K. 

2.3.11 Ytterväggar 

I ytterväggarna används 100 mm isolering i Basfall. Isoleringen är av typisk 

mineralullskaraktär och har en termisk konduktivitet på 0,036 W/m,K. Isoleringen läggs 

mellan balkarna i träregelstommen som antas ha regelavståndet cc600 och därmed ökar den 

termiska konduktiviteten totalt sett för bjälklaget till 0,044 W/m,K, standardvärdet från IDA 

ICE används här. På in- och utsida om balkarna med isolering antas det sitta en 22 mm 

spånskiva, på insidan sitter en 13 mm gipsskiva, på utsidan sitter ett 22 mm tjock lager med 

trä och övriga komponenter såsom plastfilm för tätning har marginell betydelse för U-värde 

därför utesluts dessa i simuleringarna. Varför 100 mm isolering används i Basfall är för att få 

så stor inredningsbar area som möjligt och för att inte understiga 23 m2. Total väggtjocklek är 

ungefär 180 mm vilket ger en Atemp på ungefär (6-0,18)*(4,15-0,18)=23,1 m2.  

U-värdet för ytterväggar i Basfall är ungefär 0,33 W/m2,K. 
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2.3.12 Uppvärmningssystem 

Som uppvärmningssystem väljs en luft/luft värmepump då det är en enkel och billig 

installation i jämförelse med att koppla en värmepump till ett vattenburet 

uppvärmningssystem. Bergvärme är en dyrare lösning varför den utesluts och ett antagande 

är att ingen tillgång till fjärrvärme finns. Logistiken som krävs för ett uppvärmningssystem 

med pellets eller annat bränsle medför att dessa alternativ utesluts.  

Energimyndigheten visar i ett test att en årsvärmefaktor strax över 3 är vanlig för luft/luft 

värmepumpar. Eftersom uppvärmningsbehovet är mycket mindre i Attefallshuset än i de hus 

som studerats i energimyndighetens test så kan COP för värmepump i Borås användas i 

simuleringarna med måttlig felmarginal. (Energimyndigheten, 2014a) 

Från testet väljs en luft/luft värmepump med COP=3,4, detta används som indata för 

simulering i IDA ICE. (Energimyndigheten, 2014b) 

2.3.13 Varmvattenberedare 

Energimyndigheten anger i en studie om varmvattenberedare att 200 liter är vanligt för en 

familj på fyra till fem personer, 300 liter används i familjer som använder mycket varmvatten 

och 100 liter är vanligt i fritidshus. (Energimyndigheten, 2014c) 

En varmvattenberedare med 100 liters kapacitet och direktverkande el som 

uppvärmningssätt används vid simuleringarna och antas vara tillräckligt stort för ett hushåll 

med 1,42 personer. 100 liters kapacitet bör dessutom räcka för två till tre personer med tanke 

på ovanstående studie.  

2.3.14 Solceller 

Optimalt med avseende på specifik energianvändning vore att installera så mycket solceller 

som möjligt som är riktade mot söder med optimal vinkel. All energi producerad av solceller 

på årsbasis kan räknas av från den specifika energianvändningen om den momentant 

använda hushållselen först räknas bort, vilket innebär att den specifika energianvändningen 

kan bli noll (Boverket, 2015b). Det är dock inte fördelaktigt att vara nettoproducent på ett 

kalenderår då det tillkommer en utgift kallad inmatningsabonnemang men när det gäller 

specifik energianvändning finns ingenting som begränsar antalet solcellsmoduler.  

Vanligt är månadsvis eller timvis nettodebitering vad gäller handel med el och i denna studie 

antas månadsvis nettodebitering vara aktuellt. Det innebär att det är en nackdel om 

Attefallshuset är nettoproducent på månadsbasis vilket begränsar solcellsytan.  

Initialt i Basfall används 12 m2 solceller som sitter direkt på taket med 23° lutning. 

Systemverkningsgraden anges till 10% enligt standardvärdet i IDA ICE och riktning är rakt i 

söderläge. Utredning om det innebär problem angående nettoproducent på månadsbasis 

eller inte utförs senare.  
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IDA ICE beräknar och presenterar hur mycket av den producerade elen som används till 

fastighets- respektive hushållsel och hur mycket som säljs på årsbasis vilket innebär att den 

sålda elen kan dras av från husets köpta energi för fastighetsel.  

2.3.15 Tidsscheman 

Mellan klockan 07:00-17:00 antas personnärvaron vara noll vilket betyder 10 timmars 

frånvaro i enlighet med SVEBY. (SVEBY, 2012) 

En timme efter att frånvaron inträffar sänks ventilationsflödet till det minimala 0,35 l/s,m2 

och ökar sedan till det maximala på omkring 20 l/s en timme före det att närvaron påbörjas.  

Elektrisk utrustning antas användas fullt mellan klockan 06:00-07:00 samt mellan 17:00-

22:00 medan den används på 20% under hela dygnet, alltså även vid frånvaro.  

Belysningen antas användas fullt mellan klockan 06:00-07:00 samt 17:00-23:00, övriga 

timmar används den inte alls.  

Varmvattenanvändningen följer samma tidsschema som belysningen och fördelas jämt över 

dessa timmar.  

Tidsscheman är valda till det ovan nämnda som ett försök till att efterlikna ett verkligt fall.  

2.3.16 Klimatfil 

SMHI har på uppdrag av SVEBY tagit fram klimatdatafiler för simuleringsprogram som 

representerar typår för alla Sveriges kommuner (SVEBY, 2016). En av de nya klimatfilerna 

heter ”Eskilstuna” och används i simuleringarna för Basfall då byggandens tänkta placering 

är i Eskilstuna. 

2.4 Simulering av olika fall 

Mycket av indatat har en stor felmarginal och i princip inget går att säga med säkerhet, därför 

bör en känslighetsanalys göras på indatat får att se i vilken grad de påverkar slutresultatet 

som är den specifika energianvändningen. Nedan följer kapitel som berör 

känslighetsanalysen och vilka parametrar som ändras. Som grund för vilka parametrar som 

ändras ligger många delsimuleringar som görs under tiden då indatat hämtas för att se vilka 

som har störst påverkan på resultatet. Dessutom hålls ett kritiskt förhållningssätt vid valet av 

indatat som gör att en känsla fås för vilka parametrar som är mer eller mindre osäkra. När 

detta vävs samman så fastställs vilka indata som bör ingå i känslighetsanalysen och inte.  

Därefter följer resonemang kring olika scenarion som simuleras och resultaten presenteras i 

kommande kapitel, en del scenarion väljs av författaren och andra är specifika önskemål från 

externa personer.  
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2.4.1 Känslighetsanalys 

För att täcka in och beröra många fler möjliga scenarion än Basfall så görs en 

känslighetsanalys. Om ett Attefallshus byggs precis enligt Basfall och brukas precis som det 

men med en dubbelt så stor fönsterarea kommer den specifika energianvändningen att 

ändras, frågan är bara hur mycket. Om huset byggs något tätare än vad Basfall föreslår eller 

om hushållselanvändningen är 25% större än det antagna så ändras den specifika 

energianvändningen. För att ge en bild över indata påverkan på den specifika 

energianvändningen så utförs en känslighetsanalys där indata ändras i Basfall, 

energianvändningen simuleras och resultatet tabelleras. I tidigare kapitel argumenteras det 

för val av indata där en viss osäkerhetsgrad påvisas i de flesta fall varför denna 

känslighetsanalys utförs. Resultaten från känslighetsanalysen presenteras i Resultat 

känslighetsanalys. 

2.4.2 Fall 1 – Endast direktverkande el utan solceller 

För att se hur Attefallshusets specifika energianvändning blir utan solceller och värmepump 

så görs en simulering av detta fall. Med tanke på den stora omslutningsarean i förhållande till 

Atemp så kommer den specifika energianvändningen att bli för hög i förhållande till kravet för 

småhus i BBR, vilket är själva anledningen till varför solceller och värmepump används i 

Basfall. Exakt samma klimatskal, brukarindata och övrig indata simuleras i Fall 1 men med 

COP=1 för uppvärmning och solceller raderade i modellen. Resultatet från simuleringen 

redovisas i Resultat Fall 1.  

2.4.3 Fall 2 – En eller två personer 

De mätningar och studier gällande hushållselanvändningen som denna rapport refererar till 

har inte tagit hänsyn till antalet personer som bor i lägenheterna som uppmätts. Därför väljs 

hushållselen till konstant och oberoende av antalet personer som är bosatta i Attefallshuset.  

Det som istället varierar med antalet personer är internvärme och varmvattenanvändning. I 

Fall 2 görs två simuleringar, en där det antas bo en person i huset och ytterligare en då det 

antas bo två personer i huset. Detta för att efterlikna ett mer verkligt fall då det aldrig kan bo 

1,42 personer i ett hus. Visserligen kan det vara så att det bor en person i huset hela året och 

en annan bor där i nästan ett halvår eller motsvarande vilket skulle ge i genomsnitt ungefär 

1,42 personer men i Fall 2 antas det bo antingen 1 eller 2 stadigvarande personer året om.  

Den parametern som ändras i IDA ICE är antalet personer och först ändras den till 1 sedan 

till 2 där varmvattenanvändningen följer ändringen till 800 kWh/år respektive 1600 kWh/år, 

resultaten presenteras separat i Fall 2 – 1 person och Fall 2 – 2 personer. Alla övriga 

parametrar är samma som i Basfall inklusive ventilationsflöden. Det dimensionerande 

ventilationsflödet utgörs av de tidigare kraven från BBR, som numera är rekommendationer, 

om 10 l/s i både badrum och kök.  
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2.4.4 Fall 3 – Bättre isolering i väggar 

Det finns en isolering som har bättre termisk konduktivitet sett till att minska 

transmissionsförlusterna. Det är SPU isolering som är dyrare än traditionell isolering och har 

en konduktivitet på 0,023 W/m,K jämfört den vanliga isoleringen av mineralullskaraktär 

som har en konduktivitet på 0,036 W/m,K (beijerbygg, 2016). Skillnaden mellan 

isoleringarnas termiska konduktivitet är 0,036-0,023=0,013 W/m,K. 

Den termiska konduktiviteten för isoleringen i väggarna ändras i Basfall och kallas Fall 3, i 

övrigt är modellen exakt likadan som Basfall. I Basfall har ytterväggslagret med isolering och 

reglar en sammanlagd termisk konduktivitet på 0,044 W/m,K, därför ändras den i Fall 3 till 

0,044-0,013=0,031 W/m,K. Skulle mer isolering än 100 mm läggas till skulle Atemp 

understiga avgränsningen om en Atemp på minst 23 m2, därför välj istället en bättre isolering.  

Bättre isolering i just ytterväggarna motiveras med att transmissionsförlusterna är störst 

genom denna del av klimatskalet vilket presenteras i Fall 3 – Bättre isolering i väggar, 

dessutom är det den del som har minst isolering och därför satsas det på en bättre isolering 

just där.  

2.4.5 Fall 4 – Värmepump även för varmvatten 

I Basfall är den enskilt största energianvändningsposten varmvatten, därför är det av intresse 

att undersöka specifika energianvändningen om ett effektivare sätt för uppvärmning av 

tappvarmvatten används. Låt säga att ytterligare en värmepump används för 

tappvarmvattenberedning eller att ett system installeras så att samma värmepump används 

för både uppvärmning och tappvarmvattenberedning. Det är ett alternativ som får en 

merkostnad i jämförelse med Basfall varför detta scenario uteslöts ur Basfall.  

För uppvärmning av vatten används COP=3,4 då antagandet görs att samma värmepump 

eller likvärdig används för varmvattnet som för uppvärmning. Det är den enda parametern 

som ändras från Basfall och kallas då Fall 4, resultatet presenteras i Fall 4 – Värmepump 

även för varmvatten. 

2.4.6 Fall 5 – Krypgrund 

Krypgrund är en alternativ grundkonstruktion som innebär en större risk för problem med 

fukt men är ett billigare alternativ till platta på mark. En krypgrund kan vara ventilerad på 

olika sätt men det som väljs i detta fall är uteluftsventilerad krypgrund och kallas Fall 5. I 

IDA ICE är övrig indata exakt likadan som i Basfall, skillnaden är att byggnaden höjs upp 

över marknivå vilket innebär att lagret med 100 mm markisolering bortfaller och läggs 

istället till i golvbjälklaget. Skillnaden är att förluster genom golvet nu inte längre sker till 

största del enbart genom transmission utan också genom konvektion. Resultat redovisas i 

Resultat Fall 5. 
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3 LITTERATURSTUDIE 

I litteraturstudien förklaras vad som gjorts i tidigare studier kring Attefallshus och vad de har 

försökt förklara, på så vis stärks pågående studies syfte och ytterligare bakgrund till 

frågeställningar. Dessutom beskrivs fenomenet energieffektivisering både på internationell 

och nationell nivå gällande styrmedel från politiken och brukares inställning till ämnet.  

3.1 Sveriges framtida mål gällande energieffektivitet 

I en rapport från 2013 anger IEA, international energy agency, att Sverige är på rätt väg 

gällande 2020 målen, vilket banar väg för ännu mer långsiktiga mål. Elproduktionen är näst 

intill fri från koldioxid, största delen av Sveriges elproduktion sker genom vatten- och 

kärnkraft. Sveriges miljökvalitetsmål för år 2050 kräver en energieffektivisering om 50% i 

byggnadssektorn, 20% för år 2020. När IEAs rapport skrevs hade BBR just kommit med nya 

skärpta energiprestandakrav och i dagsläget har ytterligare skärpning av kraven kommit, 

dessutom en ny klimatzon. Detta i enlighet med IEAs rekommendationer om fortsatta 

satsningar på en väl samordnad energieffektiviseringspolitik. Sverige är på rätt spår gällande 

de tillfälliga delmålen om energieffektivisering men behöver anstränga sig ytterligare för att 

uppnå 20% målet för år 2020, speciellt inom industri, transport och byggnadssektorn. 

Ytterligare rekommendationer från IEA gällande Sveriges energieffektivisering i byggnader 

är obligatoriska byggnadsnormer, energimärkning och certifikat av byggnader och nära 

nollenergihus. (IEA, 2013) 

Trots dessa mål klubbas Attefallshus igenom utan energiprestandakrav och bygglovskrav år 

2014. 

3.2 Internationella regleringar och brukares beteende 

Storbritannien har nyligen kommit med en innovativ politisk lösning kallad Green Deal på 

hur minskning av energianvändning i byggnadssektorn kan ske och hur spridningen av 

medvetenhet kring energieffektiva hushåll kan göras. Hushåll får hjälp av tredje part med 

investeringskostnad för energieffektiva åtgärder som kräver större investeringar såsom byte 

av panna, solenergiinstallationer och även tilläggsisolering. (Pettifor, Wilson, & 

Chryssochoidis, 2015) 

En artikel beskriver anledningen till varför energieffektiva lösningar genomförs i 

Storbritannien av hushåll som främst ekonomiskt grundad, att spara pengar är viktigare än 

miljöhänsyn. (Diaz-Rainey & Ashton, 2015) 

I en undersökning om vilka som är de mest potenta faktorerna gällande positivt 

energibeteende i Norska hushåll visar det sig att det är ökad komfort, minskad ansträngning, 

individuell återkoppling samt praktisk information och ekonomisk stimulans. Hushåll är 

positivt inställda till att minska energianvändningen om ovanstående kriterier uppfylls, 
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många av dessa faktorer kan påverkas av politiker medan andra av brukarna själva. 

(Klöckner, Sopha, Matthies, & Bjørnstad, 2013) 

3.3 Energieffektiviseringsåtgärder för småhus 

I en doktorsavhandling från 2012 där en enkätundersökning gjorts för att ta reda på orsaken 

till varför småhusägare hade installerat fönster med U-värde lägre än 1,2 W/m2,K visar det 

sig att säljare är den största anledningen till att energieffektiviseringsåtgärden 

uppmärksammats och genomförts. Denna undersökning gjordes med avseende på att 

småhusägare i Sverige är viktiga aktörer vad gäller spridningen av 

energieffektiviseringsåtgärder då det är de som tar beslut om åtgärden ska genomföras. De 

faktorer husägare blir påverkade av, när det kommer till energieffektivisering, är politik och 

samverkan med energirådgivare, installatörer och säljare, med andra ord externa aktörer. 

Därför har beslutfattningsprocessen om installationen av mer energieffektiva fönster en stark 

koppling till dels säljare och dels kommunens energirådgivare och politik, på många sätt är 

Sveriges politik för energieffektivitet exemplarisk. (Nair, 2012) 

De mest populära energieffektiviseringsåtgärderna är de åtgärder som inte kräver investering 

eftersom investeringskostnad och årligt överskott är de viktigaste faktorerna för husägare. De 

flesta ägarna av småhus har ofta inga planer på att byta ut delar i klimatskalet eftersom de är 

nöjda med vad de har i nuläget, vilket innebär en utmaning för politiken som strävar efter 

energieffektivare hushåll. Hushållen är övertygade om att investeringsstöd och 

skattereduktion är de mest effektiva åtgärder, jämför med andra styrmedel, för att uppmana 

till energieffektiviseringsåtgärder. (Nair, 2012) 

Ett exempel på en åtgärd som inte kräver alltför omfattande arbete och investeringskostnad 

är tilläggsisolering. Det är ofta en lönsam investering som minskar transmissionsförlusterna 

och uppvärmningskostnader. Invändig tilläggsisolering är en åtgärd som inte kräver 

omfattande renovering i jämförelse med utvändig tilläggsisolering där byte av fasad ofta är en 

konsekvens av åtgärden.  

I en artikel från 2015 där det undersöks vilken påverkan invändig tilläggsisolering har på 

köldbryggor konstateras det att extra uppmärksamhet bör läggas på just köldbryggor. 

Köldbryggorna ökar dramatiskt i studien på oisolerade delar som vägganslutningar, i och 

med tilläggsisoleringen, och för att minska transmissionsförlusterna så mycket som möjligt 

för hela väggen bör försiktighet kring köldbryggor iakttas. (Cuce & Cuce, 2015) 

3.4 Attefallshus som passivhus 

I ett examensarbete för civilingenjörsexamen i arkitektur undersöks möjligheter att utforma 

Attefallshus så att kravspecifikationerna för passivhus uppfylls. I undersökningen 

konstaterades det att de geometriska begränsningarna enligt BBR gör det omöjligt att med 

rimliga medel certifiera som passivhus. Väggtjocklekar skulle behöva vara närmare en meter 
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vilket minskar den beboeliga arean avsevärt, skulle en annan typ av isolering väljas, 

exempelvis vakuumisolering för att minska väggtjockleken, skulle kostnaderna bli alldeles för 

höga. (Emanuelsson, 2016) 

I en doktorsavhandling från 2015 konstateras det att vakuumisolering har en 8-10 gånger 

lägre värmeledningsförmåga än traditionell isolering. Miljöpåverkan är dock, från 

produktion till drift av vakuumisoleringen som studeras, större i alla kategorier förutom 

negativ påverkan av ozonlagret vid jämförelse med traditionell isolering. Undersökningen tar 

även fram en ny metod för montering av vakuumisoleringspaneler vilket minskar 

köldbryggor och U-värde avsevärt. (Karami, 2015) 

En undersökning visar på osäkerheten mellan tabellerade värden på köldbryggor i standarder 

och beräknade. Ett prefabricerat hus med träregelstomme och isolering mellan reglarna har 

köldbryggor angivet i en standard och de överensstämmer till en grad av ±20% med de 

beräknade. (Troppová, Klepárník, & Tippner, 2016)  

Ett examensarbete visar att med vissa timmerstockar som har en tjocklek på 190 mm i ett 

Attefallshus medför en specifik energianvändning på 114 kWh/m2,år då den passiva 

solvärmen och solfångares tillförda energi räknas med. (Eklund, 2015) 

Det går enligt studien om passivhuscertifiering inte att passivhuscertifiera ett Attefallshus 

medan den påpekar att det dock finns alla möjligheter att bygga ett mycket energieffektivt 

sådant, om passivhusteknik används. Ett hus byggt med passivhusteknik kan innebära 

tekniker som solenergi eller vindenergi, någon form av energilagringsförmåga eller ett 

energieffektivt ventilationssystem vilket alla bidrar till minskad energiprestanda. 

(Emanuelsson, 2016) 

Studien har ytterligare en frågeställning som lyder: hur skiljer sig värderingen bakom 

begreppen lågenergi och energieffektiv mellan olika husproducenter i Attefallshus-

sammanhang? Som tidigare nämnts så är det den säljande som har störst inflytande på 

husägare när det kommer till energieffektiviseringsåtgärder. Slutsatser att dra ur 

sammanställningen av intervjuerna i arbetet är att många använda slagord används som 

säljande begrepp då de egentligen inte har någon specifik innebörd, husproducenterna vill 

marknadsföra sig. Motsägelsen blir när de har profilerat sig som energieffektiva och inte har 

beräkningar för U-värden och energiprestanda. (Emanuelsson, 2016) 

4 RESULTAT 

I nedanstående kapitel redovisas resultat från simuleringarna där Basfall redovisas mer 

detaljerat än övriga fall. Vilka system och lösningar som används i respektive fall och 

övergripande fördelning av energiposterna redovisas samt den specifika 

energianvändningen. 
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4.1 Basfall 

Här redovisas resultaten från simuleringarna enligt förutsättningar för Basfall. Först kommer 

övergripande resultat som gäller hela byggnaden och dess system vilket följs av klimatskalets 

transmissionsförluster och ventilationsaggregatets energi.  

I Tabell 1 redovisas simuleringsresultaten från Basfall. Total energianvändning av 

fastighetsenergi är 2222 kWh och divideras detta med Atemp som är 23,1 m2 fås en specifik 

energianvändning på ungefär 96,2 kWh/m2,år. Då solcellernas producerade el, som används 

momentant för fastighetsenergi, dras av från byggnadens specifika energianvändning blir 

den istället 86,8 kWh/m2,år och kallas köpt energi. Dras sedan den sålda energin som är 28,7 

kWh/m2,år bort från den köpta energin så fås den slutgiltiga specifika energianvändningen 

som ställs mot kravet enligt BBR och är då 86,8-28,7=58,1 kWh/m2,år. Kravet för el-

uppvärmda småhus är 55 kWh/m2,år vilket innebär att kravet inte klaras med 

förutsättningarna enligt Basfall. 

 

I Figur 2 redovisas simuleringsresultaten från Basfall på månadsbasis där färgerna för 

respektive post i diagrammet hör ihop med de färger som presenteras i Tabell 1. I 

diagrammet kan det konstateras att med ena sidan av taket fyllt med solceller blir byggnaden 

inte nettoproducent någon månad och undviker därmed möjliga avgifter gällande 

nettoproducenter. Fläktar går året om och har i princip konstant energianvändning varje 

månad, Uppvärmning är obefintlig i juni, juli och augusti. Energianvändningen för 

Tappvarmvatten är också konstant över hela året liksom Hushållsel. Vädringsförluster 

varierar under året och är större på vintern än på sommaren, detsamma gäller Uppvärmning 

tilluft. Elproduktionen är störst i juli och i princip obefintlig på vintern.  

Tabell 1  Basfall - Köpt och såld energi på årsbasis 
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I Figur 3 presenteras ett diagram med procentuell fördelning över de detaljerade posterna för 

använd fastighetsenergi. Där ingår Uppvärmning el och Vädringsförluster, Uppvärmning 

tilluft och Fläktar och slutligen Tappvarmvatten el. Tappvarmvatten är det enskilt största 

posten med och står för 51% av Attefallshusets energianvändning medan Vädringsförlusterna 

är den minsta posten och står för 4%. Uppvärmning el står för 26% av husets 

energianvändning och är den näst största posten. Ventilationsaggregatets energianvändning 

står totalt sett för 19% där Fläktar är 12% och Uppvärmning av tilluften står för 7%. 

 

När den el som produceras av solcellerna används momentant i Attefallshuset som 

fastighetsenergi så kan den energin räknas bort från byggnadens specifika energianvändning 

vilket då blir köpt energi. Skillnaden mellan den procentuella fördelningen för använd 

Figur 3  Basfall - Använd och genererad energi på månadsbasis 

Uppvärmning el
26%

Vädringsförluster
4%

Fläktar
12%

Uppvärmning tilluft
7%

Tappvarmvatten el
51%

Basfall - Detaljerad procentuell fördelning

Figur 2   Basfall – Använd energi detaljerad procentuell fördelning 
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respektive köpt energi är inte stor, Tappvarmvatten el ökar med 2% där Uppvärmning el och 

vädringsförluster minskar med 1% vardera. I övrigt ser den procentuella fördelningen likadan 

ut som för använd energi, viktigt att poängtera dock är att det faktiskt blir en viss skillnad på 

köpt och använd energi med solceller.  

4.1.1 Basfall (utan solceller) 

I kolumnen Använd energi i Tabell 1 redovisas byggnadens använda energi och i kolumnen 

bredvid redovisas Inköpt energi där den momentant använda elen från solcellerna dras av. I 

kolumnen Använd energi redovisas alltså den använda energin oberoende av solceller, alltså 

den energin byggnaden använder om solceller inte inkluderas i systemet. För att förstå vikten 

av solcellernas påverkan av den specifika energianvändningen redovisas här den specifika 

energianvändningen utan solceller, vilken blir 96,2 kWh/m2,år. Solcellerna har en stark 

inverkan på den specifika energianvändningen som minskar med nästan 40%, från 96,2 

kWh/m2,år utan solceller till 58,1 kWh/m2,år med solceller. 

4.1.2 Basfall transmission 

I Tabell 2 presenteras transmissionsförlusterna genom klimatskalet i Basfall uppdelat i 

klimatskalets olika delar inklusive köldbryggor, detta för att se den relativa storleken av 

respektive transmissionsförlust och för att kunna identifiera var åtgärd bör göras.  

 

Transmissionsförlusterna genom väggarna är störst då arean för väggarna är störst i 

jämförelse med de övriga posternas areor. Köldbryggorna är den näst största bidragaren till 

transmissionsförluster och efter det kommer yttertaket. Åtgärd bör göras i ytterväggar, då 

den åtgärden skulle ge störst skillnad på slutresultatet, om ekonomi och lönsamhet inte tas 

hänsyn till. Transmissionsförlusterna genom golv, dörr och fönster är så pass små att en 

åtgärd i dessa inte skulle ge något vidare stort utslag på resultatet, visserligen bidrar fönster 

till solvärme och dagsljus varför en åtgärd för dessa kan vara intressant.  

Tabell 2  Basfall - Transmissionsförluster genom klimatskal 
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4.1.3 Basfall ventilation 

I Tabell 3 presenteras energianvändningen för ventilationsaggregatet där 

värmeåtervinningen, el till fläktar och el till uppvärmningsbatteriet redovisas. 

Energianvändningen för fläktar och uppvärmningsbatteriet ökar den specifika 

energianvändningen medan värmeåtervinningen bidrar till en sänkning av den specifika 

energianvändningen.  

 

Härmed kan det konstateras att värmeåtervinningen är förhållandevis stor i jämförelse med 

energianvändningen för fläktar och värmebatteri. Använd energi i ventilationsaggregatet är 

totalt 147,8+270,5=418,3 kWh medan den totala återvunna energin är 1730,5 kWh. Det 

innebär att av tillförd energi så återfås ungefär 414%, med andra ord så har 

ventilationsaggregatet ett COP=4,14 om jämförelse görs med en värmepump.  

4.2 Resultat känslighetsanalys 

I tabellerna nedan presenteras resultaten från känslighetsanalysen där ändringen, storleken 

av den och resultatet presenteras på samma rad. Differensen på den specifika 

energianvändningen i jämförelse med ursprunget Basfall presenteras längst till höger och 

tabellerna sorteras efter denna kolumn från lägsta till högsta nummer. Resultatet delas upp i 

två tabeller, Tabell 4 där den specifika energianvändningen har blivit lägre och Tabell 5 där 

den har ökat, för ytterligare indata till känslighetsanalysen hänvisas läsaren till Bilaga 2. 

I Tabell 4 har resultatet en negativ differens i jämförelse med Basfall vilket innebär en positiv 

ändring om målet är att minimera den specifika energianvändningen. Åtgärder som vidtas i 

analyserna i Tabell 4 innebär en sänkning av den specifika energianvändningen. Basfall har 

en specifik energianvändning på 58,1 kWh/m2,år. 

Tabell 3  Basfall - Ventilationsenergi 
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Tabell 4  Känslighetsanalys med negativ differens mot Basfall 

Ändring Storlek Specifik energianvändning 
[kWh/m2,år] 

Differens 

Varmvattenanvändningen -25% 46,0 -20,8% 

Solcellsarea +25% 46,2 -20,5% 

Systemverkningsgrad solceller +25% 46,2 -20,5% 

U-värde yttervägg -50% 48,8 -16,0% 

Maximalt ventilationsflöde -50% 49,0 -15,7% 

Annan klimatfil i klimatzon 3 Göteborg 49,8 -14,3% 

Värmepump COP +25% 53,3 -8,3% 

Hushållselanvändning +50% 54,4 -6,4% 

Verkningsgrad värmeåtervinning +25% 54,8 -5,7% 

U-värde yttertak -50% 54,9 -5,5% 

Lutning solceller +50% 55,2 -5,0% 

Annan klimatfil i klimatzon 3 Stockholm 55,2 -5,0% 

Bättre köldbryggor enligt reglage "Bra" 55,5 -4,5% 

Temperaturhöjning fläkt +50% 56,5 -2,8% 

Tilluftstemperatur -1°C 56,8 -2,2% 

Inomhustemperatur -1°C 56,9 -2,1% 

U-värde golv -50% 57,1 -1,7% 

Gsyst fönster +25% 57,2 -1,5% 

Infiltration -50% 57,3 -1,4% 

U-värde fönster -25% 57,4 -1,2% 

Bättre vindavskärmning  "Skyddat" 57,4 -1,2% 

U-värde dörr -25% 57,5 -1,0% 

Dubbelt så stora fönster Afönster*2 57,9 -0,3% 
 

Endast en parameter ändras åt gången i känslighetsanalysen, skulle fler ändras samtidigt 

skulle antalet möjliga kombinationer att analysera bli väldigt många, därför avgränsas 

analysen till en parameter i taget. Känslighetsanalysen utförs inte för att kunna ta reda på 

vad den specifika energianvändningen egentligen blir i något specifikt fall utan den är till för 

att ta reda på vilka av indatat som spelar störst roll för slutresultatet.  

 

I Tabell 5 har resultatet en positiv differens vilket innebär att den specifika 

energianvändningen har ökat. Basfall har en specifik energianvändning på 58,1 kWh/m2,år. 
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Tabell 5  Känslighetsanalys med positiv differens mot Basfall 

Ändring Storlek Specifik energianvändning 
[kWh/m2,år] 

Differens 

U-värde dörr +25% 58,5 0,7% 

U-värde fönster +25% 58,7 1,0% 

U-värde golv +50% 58,7 1,0% 

Infiltration +50% 58,8 1,2% 

Sämre vindavskärmning  "Utsatt" 58,8 1,2% 

Gsyst fönster -25% 58,9 1,4% 

Temperaturhöjning fläkt -50% 59,9 3,1% 

Inomhustemperatur +1°C 60,1 3,4% 

Tilluftstemperatur +1°C 60,1 3,4% 

Hushållselanvändning -50% 60,9 4,8% 

U-värde yttertak +50% 61,7 6,2% 

Lutning solceller -50% 62,4 7,4% 

Ventilationsflöde konstant drift Konstant 65,8 13,3% 

Värmepump COP -25% 66,3 14,1% 

Orientering -90 ° 67,0 15,3% 

Maximalt ventilationsflöde +50% 67,6 16,4% 

U-värde yttervägg +50% 68,1 17,2% 

Solcellsarea -25% 69,7 20,0% 

Systemverkningsgrad solceller -25% 69,7 20,0% 

Varmvattenanvändningen +25% 70,1 20,7% 

Orientering +90 ° 70,8 21,9% 

Sämre köldbryggor enligt reglage "Dålig" 70,9 22,0% 

Verkningsgrad värmeåtervinning -25% 73,3 26,2% 
 

Om verkningsgraden för värmeåtervinning är 25% lägre än i Basfall så ökar den specifika 

energianvändningen med 26,2% och är i känslighetsanalysen den parameter som ger störst 

utslag på resultatet. Skulle istället verkningsgraden för värmeåtervinningen vara 25% större 

blir den specifika energianvändningen endast 5,7% lägre. Här konstateras det att det ger 

större utslag på resultatet om en sämre värmeåtervinning antas än om det antas en bättre. 

Om någon som ska bygga ett Attefallshus funderar på om det är värt att investera i ett 

ventilationsaggregat som är något bättre än det i Basfall eller kanske något sämre så är 

känslighetsanalysen ett stöd som kan hjälpa till vid val av aggregat. Detsamma gäller 

exempelvis solcellernas area, uppenbarligen skall den maximeras medan tanken om 

nettoproducent på års- eller månadsbasis hålls kvar.  
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Varmvattenanvändningen ger stort utslag på resultatet, både positivt och negativt, vilket är 

viktigt att tänka på vid beräkning av specifik energianvändning. Fönsterarea spelar mindre 

roll, faktum är att om fönsterarean dubbleras i jämförelse med Basfall så sänks den specifika 

energianvändningen med 0,3%. Detta förklaras med att de ökade transmissionsförlusterna är 

mindre än den solvärmen som tillgodogörs. Ett råd är därför att installera fler alternativt 

större fönster än vad som presenteras i Basfall. Inomhusklimatet påverkas också av 

fönsterglasens area och större area kan ge både lägre och högre temperaturer inomhus, 

klimatsimuleringar utförs inte i denna studie men bör tänkas på vid val av fönsterstorlekar 

och solskydd.  

4.3 Resultat Fall 1 

Skillnaden mellan Basfall och Fall 1 är att solceller inte är installerade i Fall 1 och dessutom 

är COP=1 för uppvärmning, alltså direktverkande el används istället för värmepump. 

Eftersom det i detta fall inte finns några solceller med i byggnadens system så kan den 

använda energin direkt omvandlas till köpt energi då de i detta fall är samma sak. 

Tabell 6  Fall 1 – Använd/köpt energi på årsbasis 

 

I Tabell 6 redovisas köpt energi för Fall 1 på årsbasis där energi till fläktar, tappvarmvatten, 

uppvärmning av tilluft, vädringsförluster och hushållselanvändningen är lika stora som i 

Basfall. Energianvändningen för Uppvärmning el har ökat från 586 kWh till 1992 kWh. Detta 

motsvarar en ökning av den specifika energianvändningen som är 58,1 kWh/m2,år i Basfall 

och 157,0 kWh/m2,år i Fall 1. Energianvändningen Uppvärmning el har ökat med en faktor 

3,4 vilket motsvarar värmepumpens COP i Basfall.  
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I Figur 4 redovisas en övergripande bild av energianvändningen för de övergripande posterna 

i Fall 1. 

Här ges en klar bild av varför en värmepump har installerats för uppvärmningen i Basfall och 

inte för tappvarmvattnet. I Basfall står varmvattnet för 51% av energibehovet medan i Fall 1 

står det för 31%. I Fall 1 är istället den största posten Värme som står för hela 57% av 

energianvändningen och anledningen till varför en värmepump installeras för uppvärmning i 

Basfall. I detta fall står ventilationen för 12% av den årliga energianvändningen. 

4.4 Resultat Fall 2 

Här redovisas resultaten från simuleringarna enligt Fall 2, eftersom två delsimuleringar görs 

så delas detta resultatkapitel upp i två underkapitel. I första delfallet simuleras Attefallshuset 

med 1 person och i det andra delfallet simuleras det med 2 personer. 

4.4.1 Fall 2 – 1 person 

Då 1 person och 800 kWh/år för varmvatten matas in i IDA ICE ser resultatet ut enligt Tabell 

7. Uppvärmningen har ökat i jämförelse med Basfall vilket beror på att det inte tillgodogörs 

lika mycket internvärme från personer, detta påverkar även uppvärmningen av tilluften då 

den har ökat. Energi för fläktdrift har minskat med 1 kWh och energi för varmvatten har 

minskat vilket den bör. Den specifika energianvändningen är i detta fall 73,9-28,6=45,3 

kWh/m2,år vilket innebär att Fall 2 – 1 person klarar BBRs krav om specifik 

energianvändning på 55 kWh/m2,år. 

 

Värme
57%

Ventilation
12%

Varmvatten
31%

Fall 1 - Övergripande procentuell fördelning 

Figur 4   Fall 1 - Procentuell fördelning av de övergripande posterna 
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Trots att 800 kWh/år matas in så blir den totala energianvändningen för Tappvarmvatten el 

endast 788 kWh/år, varför det blir så undersöks ej och härmed antas att samma fenomen 

dyker upp i nästkommande fall vilket gör att de blir jämförbara sinsemellan. Ytterligare en 

sak som är anmärkningsvärd är att den totalt producerade elen från solcellerna har minskar 

med 3 kWh i jämförelse med tidigare fall trots att ingen ändring som bör påverka detta har 

gjorts. 

I Figur 5 redovisas resultatet använd energi som en procentuell fördelning istället och ger då 

en lättöverskådlig bild över fördelningen mellan de olika posterna.  

Tabell 7  Fall 2 - 1 person använd och köpt energi på årsbasis 
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Figur 5   Fall 2 - 1 person procentuell fördelning av de övergripande posterna 
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Varmvattenanvändningen står för 41%, vilket är en minskning med10% jämfört med Basfall, 

av Attefallshusets totala energianvändning som är 1917 kWh/år. Då 

varmvattenanvändningen har minskat så har andelen ventilation och uppvärmning ökat. 

Posten Värme står för 37% och posten Ventilation står för 22% av husets totala 

energianvändning.  

4.4.2 Fall 2 – 2 personer  

Då 2 personer och 1600 kWh/år för varmvatten matas in i IDA ICE ser resultatet ut enligt 

Tabell 8. Uppvärmningen har minskat i jämförelse med Basfall vilket beror på att det 

tillgodogörs mer internvärme från personer, detta påverkar även uppvärmningen av tilluften 

då den har minskat. Energi för fläktdrift är konstant och energi för varmvatten har ökat vilket 

den bör. Den specifika energianvändningen är i detta fall 105,0-29,0=76,0 kWh/m2,år vilket 

innebär att Fall 2 – 2 personer inte klarar BBRs krav om specifik energianvändning på 55 

kWh/m2,år. 

 

Trots att 1600 kWh/år matas in så blir den totala energianvändningen för Tappvarmvatten el 

endast 1590 kWh/år. Varför det blir så undersöks inte vidare, förmodligen har förluster 

räknats bort men ytterligare studie skulle behövas för att fastställa orsaken. 

I Figur 6 redovisas resultatet använd energi som en procentuell fördelning istället och ger då 

en lättöverskådlig bild över fördelningen mellan de olika posterna. Varmvattenanvändningen 

står för 60%, vilket är en ökning med 9% jämfört med Basfall, av Attefallshusets totala 

energianvändning som är 2642 kWh/år. Vid jämförelse med fall 2 – 1 person så kan det 

konstateras att antalet personer påverkar husets energianvändning mycket. 

Tappvarmvattenanvändningen står för 41% i Fall 1 – 1 person och har ökat med 19% i Fall 2 – 

2 personer. Då varmvattenanvändningen har ökat så har både energin för ventilation och 

Tabell 8  Fall 2 – 2 personer använd och köpt energi på årsbasis 
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uppvärmning minskat relativt sett, Värme står för 24% och Ventilation står för 16% av husets 

totala energianvändning. 

4.5 Resultat Fall 3 

Med samma tjocklek på isoleringen som i Basfall men med en lägre termisk konduktivitet blir 

resultatet som Tabell 9 visar. Den specifika energianvändningen blir 84,0-29,1=54,9 

kWh/m2,år och Fall 3 klarar därmed BBRs krav på specifik energianvändning som är 55 

kWh/m2,år.  

 

Värme
24%

Ventilation
16%
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Fall 2 - 2 personer övergripande procentuell fördelning

Figur 6   Fall 2 - 2 personer procentuell fördelning av de övergripande posterna 

Tabell 9  Fall 3 – Köpt och såld energi på årsbasis 
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Energianvändningen för Uppvärmning el minskar från 586 kWh/år i Basfall till 511 kWh/år i 

Fall 3, en minskning med nästan 13%, på grund av SPU isoleringens lägre termiska 

konduktivitet. Uppvärmningen av tilluften minskar med 2 kWh vilket kan bero på att inte 

lika mycket värme förloras genom väggarna och det ger en högre frånluftstemperatur och 

därmed en högre tilluftstemperatur i och med värmeväxlingen. Skillnaden är marginell men 

identifierbar, i övrigt är den använda energin likadan som i Basfall.  

Den specifika använda energin har minskat från Basfall där den är 96,2 kWh/m2,år till 92,8 

kWh/m2,år, en minskning med 3,4 kWh/m2,år. Den specifika köpta energin har minskat med 

86,8-84,0=2,8 kWh/m2,år vilket inte motsvarar samma minskning som för den använda 

energin. Solcellernas produktion och egenanvändningsmöjlighet är momentan vilket 

förklarar detta icke linjära förhållande.  

För att gå in på klimatskalet i lite mer detalj så presenteras Tabell 10, där kan 

transmissionsförlusterna genom ytterväggarna med SPU isoleringen jämföras med de i 

Basfall.  

Transmissionsförlusterna över hela året minskar, med SPU isolering istället för vanlig 

mineralullsisolering, med ungefär 15%. Detta ger en besparing på 2032,4-1725,8=306,6 

kWh/år, för lönsamhetskalkyler kan detta användas som indata.  

Den detaljerade procentuella fördelningen av använd energi i respektive post åskådliggörs i 

Figur 7. Vid jämförelse med Basfall så har posten Uppvärmning el minskat med 2%, 

Tappvarmvatten el och Fläktar har då ökat med en procent vardera, trots att 

energianvändningen för Uppvärmning el har minskat med 13%. I det stora hela påverkas den 

procentuella fördelningen endast en aning. 

Tabell 10  Fall 3 - Transmissionsförluster genom ytterväggar SPU isolering vs. Basfall 
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4.6 Resultat Fall 4 

Då en likvärdig eller samma värmepump med COP=3,4 används för 

tappvarmvattenberedning som för uppvärmning resulterar det i en energianvändning enligt 

Tabell 11. Den specifika energianvändningen är då 53,9-29,4=24,5 kWh/m2,år vilket är lägre 

än hälften av kravet från BBR på 55 kWh/m2,år. Tappvarmvatten el har minskat med en 

faktor på 3,4 och ger en lägre total energiförbrukning i jämförelse med Basfall. Då det i detta 

fall åtgår mindre energi varje månad är det av intresse att undersöka om den producerade 

energin i någon månad blir större än den använda på månadsbasis. 

Uppvärmning el
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Uppvärmning tilluft
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Fall 3 - Detaljerad procentuell fördelning

Figur 7  Fall 3 - Använd energi detaljerad procentuell fördelning 

Tabell 11  Fall 4 - Köpt och såld energi på årsbasis 
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Resultatet från Fall 4 är det hittills lägsta vad gäller specifik energianvändning, hur den 

procentuella fördelningen ser ut presenteras nedan i Figur 8. 

Som Figur 8 visar så står uppvärmning för nästan hälften av husets energianvändning och 

varmvattnet för 23%. Fördelningen i detta diagram skiljer sig mest i jämförelse med övriga 

fall, detsamma gäller den specifika energianvändningen. Energi till ventilationsaggregatet är i 

Fall 4 stor i jämförelse med övriga fall då den står för 29% av husets totala energianvändning. 

Detta beror på att uppvärmning av tappvarmvatten nu sker på ett effektivare sätt vad gäller 

energianvändning medan drift av ventilationsaggregatet sker på samma sätt som tidigare.  

Gällande månadsvis nettoproducent eller inte så kan med hjälp av Figur 9 det konstateras att 

Attefallshuset inte blir nettoproducent under någon av årets månader.  

Trots att energin för tappvarmvattenberedning är förhållandevis liten och att energi till 

uppvärmning är noll så bidrar hushållselanvändningen så pass mycket till 
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Fläktar
19%

Uppvärmning  tilluft
10%

Tappvarmvatten el
23%

Fall 4 - Detaljerad procentuell fördelning

Figur 8   Fall 4 - Använd energi detaljerad procentuell fördelning 

Figur 9  Fall 4  - Använd och genererad energi på månadsbasis 
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energianvändningen att huset inte är nettoproducent under sommarmånaderna. De olika 

färgerna i Figur 9 för respektive post är sammankopplade med färgerna i Tabell 11 och 

motsvarar den använda respektive genererade energin. I juli månad då elproduktionen från 

solcellerna är som störst kan det avläsas att den är mindre än 150 kWh medan husets 

använda energi i samma månad inklusive hushållselen är större än 150 kWh. Samma relation 

förekommer varje månad, alltså är den använda energin för huset inklusive hushållet alltid 

större än den producerade energin från solcellerna. 

4.7 Resultat Fall 5 

Då Basfall simuleras med uteluftventilerad krypgrund ser resultatet ut som Tabell 12 visar. 

Specifik energianvändning är 87,7-28,7=59,0 kWh/m2,år och klarar inte kravet från BBR.  

I och med den i sammanhanget marginella skillnaden på uppvärmning el i jämförelse med 

Basfall, en höjning med 21 kWh, så kan härmed konstateras att den procentuella 

fördelningen ser ungefär likadan ut för Fall 5. Förutom skillnad i posten uppvärmning el så 

har energianvändningen för tappvarmvatten ökat med 1 kWh, också den marginell i 

sammanhanget. Besparingen på 21 kWh för uppvärmning om platta på mark väljs istället för 

uteluftsventilerad krypgrund kan användas som indata för lönsamhetskalkyl gällande valet 

av grund.  

4.8 Sammanställning 

För att göra resultaten lättare att jämföra sinsemellan och för att ge en klar vy över resultatet 

så sammanställs specifik energianvändning i respektive fall i Tabell 13 nedan. Tre av de 

studerade fallen klarar kravet medan övriga fyra inte gör det.  

Tabell 12  Fall 5 - Köpt och såld energi på årsbasis 



34 

Fall 2 – 1 person där Basfall simuleras med endast en person som bidrar till internvärme och 

varmvattenanvändning har en specifik energianvändning på 45,3 kWh/m2,år, nästan 10 

kWh/m2,år lägre än kravet.  

Fall 3 som simuleras med en isolering som har lägre termisk konduktivitet och i övrigt 

samma indata som Basfall klarar också kravet men med mycket mindre marginal. Fall 3 har 

en specifik energianvändning på 54,9 kWh/m2,år vilket 0,1 kWh/m2,år lägre än kravet. 

Slutligen klarar även Fall 4 kravet från BBR, med en specifik energianvändning på 24,5 

kWh/m2,år finns god marginal där skillnaden är 30,5 kWh/m2,år upp till kravet. Fall 4 

simuleras med COP=3,4 för varmvattenberedning, i övrigt samma indata som för Basfall, och 

är det fall som ligger längst ifrån kravgränsen.  

För indata till Basfall hänvisas läsaren till innehållet i rapporten. Den specifika 

energianvändningen för Basfall är 58,1 kWh/m2,år och därmed klarar inte detta fall kravet. I 

scenariot Basfall är den specifika energianvändningen 3,1 kWh/m2,år för hög för att hamna 

precis på gränsen. 

 

Tabell 13  Sammanställning av specifik energianvändning för respektive fall 

Fall Specifik energianvändning 
[kWh/m2,år] 

Basfall 58,1 

Basfall (utan solceller) 96,2 

Fall 1 157,0 

Fall 2 - 1 person 45,3 

Fall 2 - 2 personer 76,0 

Fall 3 54,9 

Fall 4 24,5 

Fall 5 59,0 

 

Fall 1 visar hur den specifika energianvändningen ser ut utan solceller och med endast 

direktverkande el som uppvärmningssätt. Det här är det fall som får allra högst specifik 

energianvändning och använder 102,0 kWh/m2,år mer än vad kravgränsen ligger på.  

Fall 2 – 2 personer där Basfall simuleras med 2 personer som bidrar till internvärme och 

varmvattenanvändning har en specifik energianvändning på 76,9 kWh/m2,år vilket är 21,9 

kWh/m2,år för mycket för att komma under gränsen.  

Fall 5 simuleras med det andra av de två nämnda husgrunder, krypgrund med 

uteluftsventilation. Den specifika energianvändningen på 59,0 kWh/m2,år ligger 4,0 

kWh/m2,år över gränsen. Vad som kan konstateras är att krypgrund har en specifik 

energianvändning som är 0,9 kWh/m2,år högre än Basfall.  
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5 DISKUSSION  

I diskussionen sker främst återkoppling till syftet och frågeställningarna men diskussion om 

alternativa lösningar, felkällor, koppling till tidigare studier och ytterligare tillämpning av 

studien är viktiga ämnen som också tas upp och föreslås. 

5.1 Lösningar och problem 

Solceller är nyckeln till en låg specifik energianvändning. Installeras solceller så sänks den 

specifika energianvändningen i de studerade fallen avsevärt och utan solcellerna hade inget 

av de studerade fallen lyckats klara BBRs krav. Det fall som hamnar allra lägst med avseende 

på specifik energianvändning är det fall med värmepump för både uppvärmning och 

varmvatten, FTX som ventilationssystem och med solceller på taket – Fall 4. Det fall som 

hamnar näst lägst är det fall då det endast bor en person i huset och med det sänks 

varmvattenanvändningen – Fall 2 – 1 person. SVEBYs indata används i så lång utsträckning 

som möjligt för att undersökningen ska gälla så många Attefallshus som möjligt och att då ta 

upp ett scenario där det endast bor en person i huset, som för all del är förekommande, är 

inte rättvisande. Det går att göra nästan hur många känslighetsanalyser som helst och 

komma fram till olika scenarion där kravet klaras eller inte, men med valda indata enligt 

Basfall och med system enligt Fall 4 så klaras kravet med väldigt god marginal.  

Frågan som återstår är om solceller verkligen är en ekonomiskt lönsam investering, som är 

en av de viktigaste faktorerna då hushåll bestämmer sig för att utföra 

energieffektiviseringsåtgärder eller inte. Här blir avsaknaden av lönsamhetskalkyler i studien 

tydlig. Utöver vikten av lönsamma investeringar så finns även en fråga om estetik, är 

småhusägare verkligen villiga att installera solceller på taken av sina hus då de helt klart 

påverkar husets gestaltning.  

Vad gäller varmvattenanvändningen så står den för ungefär hälften av specifika 

energianvändningen i förhållande till de andra två områdena ventilation och värme, 

åtminstone i Basfall. I fallet då Basfall simuleras med endast en person för permanentboende 

så klaras BBRs krav om specifik energianvändning med relativt stor marginal och tvärtom i 

fallet då två personer simuleras. SVEBYs schablonvärde på 20 kWh/m2 Atemp är som tidigare 

nämnt inte direkt tillämpbar i denna studie, i andra hus med Atemp större än 50 m2 kan denna 

siffra användas. I Basfall hamnar den specifika varmvattenanvändningen på nästan 50 

kWh/m2 Atemp medan kravet från BBR är 55 kWh/m2,år totalt för hela huset. Här ligger ett 

stort problem i vägen för Attefallshus om målet är att klara kravet, låt säga att 

varmvattenanvändningen skulle vara just 20 kWh/m2,år så skulle det bli lättare att klara 

kravet med goda möjligheter till stor beboelig area och utan solceller på taket.  

Varmvattenberedningen är därför svårt att få till med ett relativt enkelt system, den måste 

nästan ske med direktverkande el då det är den tänkbart enklaste lösningen då målet är att 

hitta enkla och relativt billiga lösningar. Att kombinera en frånluftsvärmepump med 

varmvattenberedaren som rekommenderas bland branschorganisationer är inte ett optimalt 

alternativ när FTX används och är dessutom ett mer komplicerat system att installera. Att 
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köpa ytterligare en värmepump för uppvärmning av tappvarmvatten som föreslås i Fall 4 är 

inte heller ett hållbart argument då det skulle innebära ytterligare en investeringskostnad. 

Med en lönsamhetskalkyl kan det avgöras om en sådan investering är lönsam eller inte. Vad 

simuleringarna ändå visar är att om en värmepump med COP=3,4 används för 

tappvarmvattenberedning så klaras den specifika energianvändningen från BBR med god 

marginal i Fall 4, därför kan det vara en god idé att faktiskt räkna en lönsamhetskalkyl för ett 

sådant system. Denna studie syftar till investeringsmässigt låga kostnader medan lönsamhet 

på lång sikt inte studeras vilket är viktigt att poängtera. Det går inte att avgöra om en 

investering är lönsammare än den andra genom att bara jämföra investeringskostnad. 

Tidigare studie har visat att det i princip är omöjligt att passivhuscertifiera ett Attefallshus 

utan orimlig tjocklek på isolering i väggarna. Det den studien inte tog hänsyn till var effektiva 

system vad gäller passivhus som exempelvis solceller. Visserligen är pågående studie 

begränsad till en isolertjocklek i ytterväggarna på ungefär 100 mm för att en ansedd rimlig 

beboelig area ska finnas tillgänglig men möjligheterna att certifiera som passivhus är ännu 

inte helt förkastade. Själva byggnaden och klimatskalet blir väldigt svårt att 

passivhuscertifiera men med något tjockare isolertjocklek, det vill säga om Atemp accepteras 

att minska ytterligare, och med smarta system som exempelvis solceller så kanske det kan gå. 

I alla olika fallen är just använd energi så pass stor att möjligheter att passivhuscertifiera 

Attefallshuset i studien utan solceller knappast existerar. En studie visar att den specifika 

energianvändningen blir ungefär 114 kWh/m2,år för ett Attefallshus byggt med vissa 

timmerstockar. Storleken på den specifika energianvändningen stämmer ganska väl överens 

med den köpta energin i Basfall vilket styrker att resultaten ändå är rimliga även om en viss 

skillnad finns. Föregående studie räknade med en mycket förenklad metod fram den 

specifika energianvändningen som inte tar hänsyn till närvarotimmar och internvärme från 

hushållsapparater och övriga liknande detaljer som i den pågående studien. Dessutom 

räknade den föregående studien inte bort den sålda energin från solfångare vilket skulle 

sänka den specifika energianvändningen en del. Det faktum att den sålda energin kan dras av 

från den specifika energianvändningen var en, för författaren och många andra därtill, en ny 

upptäckt där reglerna har varit så en längre tid men BBR har varit svårt att tolka på den 

fronten. Med tanke på köpt och såld energi så kan möjligtvis en passivhuscertifiering 

genomföras, ytterligare studier behövs för ett fastställande i frågan. 

Intressant vore att beräkna den specifika energianvändningen med vakuumisolering men 

eftersom det visar sig att varmvattenanvändningen ensamt i princip uppgår till vad husets 

energianvändning maximalt får vara så känns den undersökningen inte längre relevant. I och 

med den i litteraturstudien refererade rapporten om en ny metod för att minska köldbryggor 

med vakuumisolering så kan det dock vara intressant om energiförsörjningen för 

tappvarmvatten löses på ett alternativt energieffektivt sätt. I känslighetsanalysen testas en 

ändring väggarnas U-värde och vilket utslag det ger på resultatet där det framkommer att det 

inte har alltför stor inverkan på den specifika energianvändningen, inte ens vid en minskning 

med 50%. Vakuumisolering har dock ett U-värde på 8-10 gånger så lågt som traditionell 

mineralullsisolering och eventuellt så pass lågt att uppvärmning inte längre är den enskilt 

största posten då även köldbryggorna antas minska. Med ett effektivt sätt att värma 

tappvarmvatten och vakuumisolering kan den specifika energianvändningen komma att bli 

lägre än kravet från BBR.  
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Den pågående undersökningen ger visserligen en bra bild över hur energianvändningen ser 

ut i ett fiktivt Attefallshus men djupare studier, som lönsamhetskalkyler och ytterligare 

simulering av specifika fall, behövs för att förstå alla aspekter. 

Vad gäller känslighetsanalysen så visar den att det finns många saker som inte spelar alltför 

stor roll för slutresultatet, exempelvis fönsterarea. Andra saker som kan tyckas viktiga i ett 

initialt skede är U-värden för dörrar och fönster, inomhustemperatur och infiltration men 

som i slutänden visar sig vara marginella i sammanhanget. Saker som påverkar den specifika 

energianvändningen mer är verkningsgrad för värmeåtervinning, COP för värmepump, 

solcellernas egenskaper och utformning, varmvattenanvändning och hushållseanvändning. 

Vissa av dessa faktorer som påverkar resultatet till större grad är beteenderelaterade, det är 

därför viktigt att informera, effektivisera och få brukare att förstå detta.  

5.2 Ytterligare tillämpning 

Studien är låst till Attefallshus med en upptagen area om maximalt 25 m2, BBR har inga krav 

om specifik energianvändning för hus med en upptagen area på maximalt 50 m2. Studien för 

diskussioner kring val av indatat och en del kan tänkas tillämpas även på hus större än 25 m2. 

Diskussionerna kan vara särskilt användbara för just de som tänker sig bygga ett litet men 

energieffektivt hus och vill simulera eller beräkna energianvändningen. Kort sagt är 

Attefallshus det värsta scenariot i fallet om Atemp kontra energianvändning för hus med en 

area mellan 25-50 m2. Innebörden av detta är att om ett litet hus med större area än 

Attefallshuset ska byggas så kommer det krävas mindre och mindre energieffektiva lösningar 

för att klara det tänkta kravet. Det beror på att förhållandet mellan omslutningsarea och Atemp 

ändras till ett mer gynnsamt förhållande gällande specifik energianvändning och strävan 

efter ett energieffektivt hus enligt BBRs krav. Ytterligare en fördel med ökad Atemp är att 

varmvattenanvändningen per m2 blir lägre så länge antalet rum inte ökar och med det 

personer för stadigvarigt boende inte ökar.  

Om målet är att klara BBRs krav om specifik energianvändning oavsett om 

systemlösningarna är energieffektiva eller inte så finns ytterligare en åtgärd att göra, 

nämligen att bygga till en loftvåning. Loftvåningen kan exempelvis användas för förvaring 

men det kan bli svårt att bygga en loftvåning som sovplats då det finns en del krav om 

utformning av bostäder som kan sätta stopp för det vad gäller rumshöjd för stadigvarande 

boende. Atemp kan med denna metod öka mycket och kan åtminstone dubbleras, därmed den 

specifika energianvändningen halveras. Varför detta inte presenteras som ett lösningsförslag 

är för att den inte faller inom ramen för vad som av författaren anses vara energieffektivt. Om 

en loftvåning byggs så görs inget åt klimatskal eller systemen utan bygganden ger endast en 

illusion av att vara energieffektivt. Huset kommer att använda i princip lika mycket energi 

och det enda som görs är att snygga till siffrorna. Är målet att klara kravet med vilka medel 

som helst så är detta dock en väldigt bra lösning. 
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5.3 Indatat från SVEBY 

SVEBY har som tidigare nämnts tagit fram brukarindata för energiberäkningar med 

anpassning till BBR som i sin tur inte berör just Attefallshus. Indatat från SVEBY är inte 

alltid tillämpbara för hus mindre än 50 m2 och därför måste ett kritiskt förhållningssätt 

hållas mot indatat. Om direkt tillämpning av schabloner inte används måste ett logiskt 

resonemang måste föras och ett rimligt antagande måste göras, där finns alltså en osäkerhet 

och en källa till fel. Nog kan rimligheten ses i det valda indatat men det går inte att säga exakt 

hur det i verkligheten kommer att se ut. SVEBYs indata är inte heller gällande för alla olika 

fall men är åtminstone erkända och framtagna av branschen med syftet att fungera som 

något slags accepterat medelvärde, till skillnad från de egna framtagna indatat. Observera att 

framtagandet av ytterligare indata utöver SVEBY görs av författaren där argumentering och 

källor visserligen ligger till grund för många antaganden men att en stor osäkerhetsmarginal 

finns här. 

Ett exempel är just hushållselanvändningen där SVEBYs schablonvärde inte direkt tillämpas, 

inte heller det värdet som schablonen baseras på tillämpas utan ett enligt författaren mer 

rimligt värde tas fram. Det har relativt stor inverkan på framförallt såld el från solcellerna 

men också den tillgodogjorda internvärmen. Mycket av hushållselanvändningen är starkt 

förknippad med dels brukarnas vanor men också antalet brukare medan en annan del av den 

är starkt förknippat med byggnaden. Förvisso görs en känslighetsanalys som visar på vilken 

inverkan hushållselanvändningen har på den specifika energianvändningen men i ett verkligt 

fall kan den bli i princip hur stor eller liten som helst. Det är svårt att dra några exakta 

slutsatser utifrån detta fiktiva fall. Det går dock att säga i och med känslighetsanalysen hur 

stor påverkan på resultatet en differens av hushållselanvändningen på ±50% har.  

Tidsscheman är inte något som är angivet i SVEBY utan där görs ett antagande om ett 

specifikt fall, skulle det visa sig att exempelvis användningen av hushållselen inte alls 

överensstämmer med det antagna så skulle den specifika energianvändningen påverkas. I 

Basfall har ett antagande gjorts där de tänkta brukarna arbetar normal kontorstid och har 

därför en stor belastning av hushållsel på exempelvis morgonen. Låt säga att brukarna 

arbetar natt istället, då skulle förmodligen den stora morgonbelastningen istället ske någon 

gång på eftermiddagen vilket i sin tur påverkar hur mycket av den el producerad av 

solcellerna som momentant används för just hushållsel. Detta är en felkälla som inte bör 

ignoreras, faktum är att det inte går att dra några exakta slutsatser om den specifika 

energianvändningen på grund av detta.  

5.4 IDA ICE som simuleringsprogram 

En studie visar att skillnaderna i resultat från de olika programmen VIP och IDA ICE inte 

skiljer sig märkvärdigt åt men frågan är hur det står sig mot verkligheten och om det finns 

något annat program som har större eller mindre noggrannhet. Skaparna av IDA ICE anger 

att deras program ger ett mer pålitligt resultat med varierande tidssteg och deras metod att 

beräkna flera variabler samtidigt i jämförelse med icke dynamiska beräkningsprogram. 

Initialt låter det som ett rimligt argument och stor tillit till programmet erhålls.  
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Då en skillnad upptäcks i resultatet mellan solcellernas producerade el i Fall 2 – 1 person och 

övriga fall så väcks misstankar. Ingen ändring görs som skulle kunna påverka just det 

resultatet och ändå är inte resultatet detsamma. Det kan vara så att ännu fler resultat inte blir 

detsamma mellan olika fall vilket gör att tillförlitligheten i känslighetsanalysen och i 

jämförelsen mellan olika fall minskar. Resultaten måste betraktas med viss hänsyn till 

felmarginaler och bör inte ses som en precis bild av verkligheten.  

Ett annat exempel på en skillnad i resultat trots att ingen direkt ändring har gjorts i relation 

till avvikelsen är att fläktdriftsenergin ändrats med 1 kWh i Fall 2 – 1 person. Beräkningarna i 

IDA ICE är som sagt en dynamisk beräkning med varierande tidssteg vilket påverkar 

resultaten och i detta fall är det en väldigt liten ändring och anses fullt acceptabel. Visserligen 

är det en nackdel att det faktiskt ändras med 1 kWh men ändringen är marginell i 

sammanhanget. Det finns förmodligen mycket mer fördelar med att ha varierande tidssteg 

och att flera parametrar ändras samtidigt än att ha en stelare beräkningsmodell.  

6 SLUTSATSER 

I denna studie påvisas det att det går att klara BBRs krav men att det kräver eftertanke och 

noggrannhet vid både systemutformning och uppförandet av byggnaden. Solceller eller 

annan egenproducerad energi är absolut nödvändigt för att överhuvudtaget komma i 

närheten av BBRs krav för småhus.  

Många av de parametrar som påverkar den specifika energianvändningen i stor utsträckning 

är brukarrelaterade. Därför är det viktigt att inte bara fokusera på icke brukarrelaterade ting 

som klimatskal om Attefallshus ska bli energieffektiva.  

I studien om hur energianvändningen ser ut i ett Attefallshus framkommer det att energi för 

uppvärmning är det enskilt största posten varför ett effektivt uppvärmningssätt är av största 

vikt. Likaså visar känslighetsanalysen att värmeåtervinning i ventilationsaggregat påverkar 

den specifika energianvändningen i stor grad. Varmvattenanvändningen når nästan ensamt 

upp till kravgränsen i Basfall varför det är av stor vikt att dels spara på och dels värma upp 

vattnet på ett energieffektivt sätt efter att uppvärmningssystemet effektiviserats.   

7 FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE 

Undersöka om det går att ge Attefallshus en rimlig maximal specifik energianvändning och 

vilken storlek den då skulle ha, genom framtagning av ett förslag till BBR med krav för hus 

med en Atemp mindre än 50 m2. Alternativt ta fram nya schabloner och siffror liknande de från 

SVEBY men som är direkt tillämpningsbara i Attefallshus och hus mindre än 50 m2. 
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En fortsättning på denna studie kan vara att utföra lönsamhetskalkyler för respektive fall för 

att se vilket av systemen som ger störst lönsamhet under husets livslängd och på så vis kunna 

välja det ekonomiskt mest lönsamma alternativet. 

Då endast uppvärmningssätt baserade på el berörs i denna studie kan en parallell studie 

göras om Attefallshus då fjärrvärme eller något bränsle används som uppvärmningssätt. 

Konkret kan det innebära att göra energiberäkningar och systemlösningar i fallet då 

byggnaden exempelvis ska anslutas till fjärrvärme, som säkerligen är en vanlig lösning, och 

jämföra resultaten med denna studie. Eventuellt göra lönsamhetskalkyler för att se om huset 

i det fallet verkligen ska anslutas till fjärrvärmen eller om el-uppvärmning med solceller är 

det bättre alternativet ekonomiskt. I fallet om fjärrvärme kan det visa sig att solfångare är ett 

bättre alternativ till solceller men vidare undersökning krävs. 

Att utforma en bostad kräver mer än att en ingenjör tar fram systemlösningar, därför kan 

noggrannare undersökning kring detaljprojekteringen av systemen och dess placering med 

avseende på lagar och regler kring utformningen av bostäder göras. En undersökning av en 

mer arkitektonisk natur gällande hur dessa kan tillämpas på bästa sätt.  

Genomföra en studie om passivhuscertifiering är möjlig, eller om Attefallshuset kan byggas 

som nära-nollenergibyggnad, även kallad NNE. Det kan innebära en utformning med 

solceller och liknande installationer som i denna undersökning då den, i litteraturstudien, 

hänvisade undersökningen inte projekterade sådana system.  
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BILAGA 1: INDATARAPPORT IDA ICE - BASFALL  
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BILAGA 2: INDATA FÖR KÄNSLIGHETSANALYS 

Ändring Parameter Storlek Enhet Specifik 
energianvändning 

[kWh/m2,år] 

Varmvattenanvändningen Varmvattenanvändning= 852 kWh/år 46,0 

Solcellsarea Asolcell= 15 m2 46,2 

Systemverkningsgrad solceller ÄTAsolceller= 0,125 - 46,2 

U-värde yttervägg Uyttervägg= 0,17 W/m2,K 48,8 

Maximalt ventilationsflöde Qvent_max= 10,4 l/s 49,0 

Annan klimatfil i klimatzon 3 Klimatfil= Göteborg - 49,8 

Värmepump COP COP= 4,25 - 53,3 

Hushållselanvändning Total hushållselanvändning= 4225 kWh/år 54,4 

Verkningsgrad värmeåtervinning Temperaturverkningsgrad= 0,94 - 54,8 

U-värde yttertak Uyttertak= 0,10 W/m2,K 54,9 

Lutning solceller BETAsolceller= 34,5 ° 55,2 

Annan klimatfil i klimatzon 3 Klimatfil= Stockholm - 55,2 

Bättre köldbryggor enligt reglage Köldbryggor= Bra - 55,5 

Temperaturhöjning fläkt Temperaturhöjning luft= 1,5 °C 56,5 

Tilluftstemperatur Tilluftstemperatur= 17 °C 56,8 

Inomhustemperatur Regulatortemperatur= 20 °C 56,9 

U-värde golv Ugolv= 0,09 W/m2,K 57,1 

Gsyst fönster Gsyst= 0,531 - 57,2 

Infiltration Lufttäthet vid 50 Pa tryckskillnad= 0,2 l/s,m2 57,3 

U-värde fönster Ufönster= 0,75 W/m2,K 57,4 

Bättre vindavskärmning  Tryckkoefficienter= Skyddat - 57,4 

U-värde dörr Udörr= 0,75 W/m2,K 57,5 

Dubbelt så stora fönster Total fönsterarea= 4,75 m2 57,9 

U-värde dörr Udörr= 1,25 W/m2,K 58,5 

U-värde fönster Ufönster= 1,25 W/m2,K 58,7 

U-värde golv Ugolv= 0,26 W/m2,K 58,7 

Infiltration Lufttäthet vid 50 Pa tryckskillnad= 0,6 l/s,m2 58,8 

Sämre vindavskärmning  Tryckkoefficienter= Utsatt - 58,8 

Gsyst fönster Gsyst= 0,319 - 58,9 

Temperaturhöjning fläkt Temperaturhöjning luft= 0,5 °C 59,9 

Inomhustemperatur Regulatortemperatur= 22 °C 60,1 

Tilluftstemperatur Tilluftstemperatur= 19 °C 60,1 

Hushållselanvändning Total hushållselanvändning= 1058 kWh/år 60,9 

U-värde yttertak Uyttertak= 0,30 W/m2,K 61,7 

Lutning solceller BETAsolceller= 11,5 ° 62,4 

Ventilationsflöde konstant drift Qvent=konstant= 20,8 l/s 65,8 

Värmepump COP COP= 2,55 - 66,3 

Orientering Solceller på tak i riktining= Öst - 67,0 

Maximalt ventilationsflöde Qvent_max= 31,2 l/s 67,6 

U-värde yttervägg Uyttervägg= 0,50 W/m2,K 68,1 

Solcellsarea Asolcell= 9 m2 69,7 
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Ändring Parameter Storlek Enhet Specifik 
energianvändning 

[kWh/m2,år] 

Systemverkningsgrad solceller ÄTAsolceller= 0,075 - 69,7 

Varmvattenanvändningen Varmvattenanvändning= 1420 kWh/år 70,1 

Orientering Solceller på tak i riktining= Väst - 70,8 

Sämre köldbryggor enligt reglage Köldbryggor= Dålig - 70,9 

Verkningsgrad värmeåtervinning Temperaturverkningsgrad= 0,56 - 73,3 
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