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SAMMANFATTNING 
 
Under år 2014 introducerades Attefallshuset som en ny typ av boendeform på den svenska 
bostadsmarknaden. Genom bestämmelser från Boverket öppnades möjligheter att kunna bo 
permanent i en självständig komplementbostad på mindre än 25 kvadratmeter.  
 
Inom snar framtid kommer enligt EU-direktivet EPBD all nybyggnation att behöva uppfylla 
krav för nära-noll-energi. Definitioner och bestämmelser för detta begrepp kommer att ske på 
nationell nivå och den svenska definitionen är i skrivande stund inte slutgiltigt bestämd.  
 
Med hjälp utav tre forskningsfrågor syftar studien till att undersöka applicerbarhet utav 
lågenergikoncept på Attefallshus. Forskningsfrågorna är utav skilda karaktär och 
datainsamling har skett genom fördelaktig metod för vardera frågas tillämpade ansats och 
förhållningssätt. En kvantitativ studie har utförts på två utav forskningsfrågorna för att ta reda 
på ifall ett rimligt Attefallhus kan utformas så att det kan uppfylla kravspecifikationer för 
passivhus.  
 
Under datainsamlingens gång klargjordes det att ett Attefallshus inte kan passivhuscertifieras. 
För att vidare ta reda på vilka parametrar som låg till grund för påståendet utvecklades en 
forskningsfråga där beräkningar utfördes för att undersöka hur möjligheterna till 
passivhuscertifiering förändrades ifall Attefallshuset fick en fördubblad tempererad area. 
Förslag för ett konceptuellt Attefallshus har utformats där modifieringar har gjorts gällande 
beräkning utav marknivåer för att kunna få in två fullvärdiga våningsplan i huset utan att 
strida mot bestämmelser i BBR. 
 
Studiens resultat visar på att de svenska kravspecifikationerna för passivhus, FEBY, inte är 
kompatibla med Attefallshusets geometriska begränsningar enligt bestämmelser i BBR. Ett 
Attefallshus har inte möjlighet att uppnå de kravnivåer som gäller för att kunna bli certifierat. 
De kravnivåer som är satta i FEBY för gäller både för stora och små hus då ingen specificerad 
mininivå för husstorlek där passivhuscertifikationen är tillämpbar fastställs i dokumentet. 
 
Studien har även en kvalitativ aspekt i och med en ytterligare forskningsfråga där en 
marknadsundersökning ligger till grund för en jämförelse mellan sex stycken husproducenters 
värderingar bakom begreppen energieffektiv och lågenergihus.  
 
Marknadsundersökningen visar på att de husproducenter som använder sig utav dessa begrepp 
ofta gör det i säljande syfte samt att de inte lägger någon större vikt vid att utföra beräkningar 
på U-värden eller att ha specificerade åtgärder i projekteringen eller byggnationen utav sina 
småhus. Vanligtvis byggs husproducenternas Attefallshus enligt samma principer som för 
vanliga boningshus och man förlitar sig på att energieffektiviteten kommer på köpet med en 
bra väggsammansättning. 
 
Avslutningsvis förs en diskussion kring betydelsen utav att använda begrepp på ett något 
missvisande sätt. Den upptäckta bristen på kompabilitet mellan FEBY och BBR för små hus 
diskuteras även och förslag på möjliga åtgärder för hur glappet skulle kunna överbryggas ges. 
 
 
Nyckelord: Attefallshus, Passivhus, Lågenergikoncept, Energieffektiv, Husproducenter 
 
 



 

  



 

ABSTRACT 
 
Attefallshuset was introduced as a new type of housing to the Swedish housing market during 
2014. The possibility to live permanently in a separate supplement house in less than 25 
square meters was made by regulations from Boverket (the Nations Housing Board). 
 
According to the European directive EPBD, all new buildings have to meet the requirements 
of nearly zero energy in the near future. Definitions and provisions for this concept will be 
decided at a national level and the Swedish definition is not conclusively determined at the 
moment.  
 
With the help of three research questions, the study aims to investigate the applicability of 
low-energy concepts on Attefallshus. The research questions are of different nature and data 
acquisition has been made through advantageous methods for each questions applied 
approach and associated attitude. A quantitative study was conducted in two out of the 
research questions to find out if a reasonable Attefallshus could be designed such that it 
would fulfil the demands for a passive house.  
 
During the collection of data it was made clear that an Attefallshus could not achieve a 
passive house certification. To further find out which parameters would form the basis for this 
claim, another research questions was formulated for which calculations were conducted to 
examine how the possibilities for passive house certifications for an Attefallshus changed due 
to a doubled temperature-controlled area. Suggestions for a conceptual Attefallshus are given 
in which modifications has been made regarding ground levels in purpose of fitting two floors 
into the house without interfering with regulations according to BBR.   
 
The study results shows that the Swedish specifications for passive houses, FEBY, are not 
compatible with the geometrical restrictions for Attefallshuset under the provisions of BBR. 
An Attefallshus in unable to achieve the requirement levels that apply in order to be certified. 
The levels of requirement set in FEBY refers to both large and small houses since no 
specified minimum level of housing size where the specification for passive houses is 
applicable is stated in the document. 
 
The study also has a qualitative aspect due to a further research question for which a 
marketing research forms the basis for a comparison between how six house producers values 
the terms “energy efficiency” and “low energy housing concepts”.  
 
The marketing research shows that the house producers who use these types of terms often do 
so in selling purposes and do not put great emphasis on performing calculations for U-values, 
or to have specific measures in the design or constructions of their houses. Usually the house 
producers build their Attefallhus by the same principles as for an ordinary house, and rely on 
energy efficiency as an automatic result from a good wall composition.  
 
Finally, a discussion of the significance of using concepts in a misleading way is held. The 
detected lack of compability between FEBY and BBR for small types of buildings is also 
discussed and possible suggestions on how to fill the gap between the two are given.  
 
Keywords: Attefallshus, Passive house, Low energy concepts, Energy efficiency, House 
producers 
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FÖRKLARINGAR 

 
Attefallshus  < 25 m2 bygglovsbefriad byggnad på en villatomt.  

Bygganmälan krävs. Användningsområdet är obegränsat. 
 

Boverket  Myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende. 
 Tar bland annat fram föreskrifter och vägledningar samt ansvarar 
för tillsyn över energideklarationer och tillämpningen av PBL. 
 

Energideklaration Beskrivning av en byggnads energianvändning samt redogörelse 
över energibesparingar som kan göras. 
 

Energimyndigheten Förvaltningsmyndighet för frågor om tillförsel och användning av 
energi i samhället. Verkar för försörjningstrygghet och ett 
energisystem som är hållbart och kostnadseffektivt med en låg 
negativ inverkan på hälsa, miljö och klimat.  
 

FEBY  Forum för energieffektiva byggnader. 
Svenska kriterier för passivhus, nollenergihus och andra typer av 
lågenergikoncept. 
 

Friggebod < 15 m2 bygglovsbefriad byggnad på en villatomt. 
Ingen anmälan krävs. Får ej inredas för permanent boende. 
 

Husproducent Studiens benämning utav företag som säljer nyckelfärdiga 
alternativt modulbaserade Attefallshus till privatpersoner. 
 

Komplementbostad Juridisk benämning för Attefallshus. 
 
Komplementbyggnad Juridisk benämning för Friggebod. 

 
Lågenergihus En vanlig benämning på hus som använder mindre energi än hus 

byggda enligt praxis, eller enligt vad byggnormen anger.  
25 % lägre energiförbrukning brukar anges som riktvärde. 

 
SCN  Sveriges Centrum för Nollenergihus.  

En icke-vinstdrivande organisation som skall driva utvecklingen 
mot lågenergihus. Ansvarar för utvecklingen de svenska kriterierna 
för passivhus och nollenergihus (FEBY). 
 

 
 
  



  

    

FÖRKORTNINGAR 
 
BBR  Boverkets byggregler  
 
EPBD  Energy Performance of Buildings Directive (EU: 2020-direktivet) 
 
FEBY  Forum för energieffektiva byggnader (svenska regler) 
 
NNE  Nära-nollenergi 
 
NZEB  Nearly Zero Energy Buildings 
 
PBL  Plan- och bygglagen 
 
PHC  Passivhuscentum 
 
 
 
  



  

    

BETECKNINGAR 
 
𝐴!   Area för byggnadsdels yta mot uppvärmd inneluft 
 
Atemp  Golvarea i temperaturreglerade utrymmen avsedda att värmas till 

mer än 10°C, begränsade av klimatskärmens insida (BBR, 2006) 
 

c   Luftens värmekapacitet 
 
𝑑   Relativ drifttid 
 
Δ𝑈!    Korrektion för köldbryggor i form av fästanordningar 
 
Δ𝑈!    Korrektion för arbetsutförande och springor och spalter 
 
Δ𝑈!    Korrektion för nederbörd och vindpåverkan i omvända tak 
 
𝑙!   Längd av linjär köldbrygga mot uppvärmd inneluft 
 
𝜌   Luftens densitet 
 
𝑞!ä!"#$%    Läckageluftflöde 
 
𝑞!"#$    Uteluftsflöde 
 
𝑈   Värmegenomgångskoefficient 
 
𝜈   Verkningsgrad för ventilationens värmeåtervinning 
 
𝜒!   Värmegenomgångskoefficient för punktformiga köldbryggor 
 
𝜓!    Värmegenomgångskoefficient för linjära köldbryggor 
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1. INLEDNING 
 
Kapitlet inleder studien med hjälp av en beskrivning kring varför den är utförd samt vilka 
problem som ligger till grund för genomförandet. En bakgrundsbeskrivning satt i en kontext 
kommer att leda fram till tre stycken forskningsfrågor vilka studien syftar till att besvara.  
 

1.1 Bakgrund 
 
I Sverige står byggsektorn för en tredjedel av landets energianvändning. Bruksskedet för en 
konventionell byggnad uppgår till 60 % av energiförbrukningen i fråga. Ny teknik och nya 
metoder kan komma att minska denna siffra avsevärt. Uppdatering av reglering gällande 
lågenergistandard för husbyggnation är ett ständigt pågående arbete både på nationell och 
internationell nivå. (Energimyndigheten, 2015) 
 
Nya gemensamma riktlinjer för EU:s medlemsstater sammanfattas i direktivet Energy 
Performance of Buildings Directive (EPBD) där samtliga stater ska ta fram sin definition av 
nära-nollenergibyggnader (NNE). Målet är att all nybyggnation över hela Europa ska uppfylla 
respektive definitioner från och med år 2020. (Boverket & Energimyndigheten, 2015) 
 
Den svenska definitionen på NNE-byggnader jobbar Energimyndigheten tillsammans med 
Boverket för att ta fram. Målet är att definitionen ska vara klar till årsskiftet 2018/2019. 
Begreppet NNE kommer bland annat att omfatta gränsnivåer för energiprestanda och 
energihushållning. (Energimyndigheten, 2015) 
 
Idag i Sverige måste alla byggnader större än 50 kvadratmeter energideklareras och uppvisa 
siffror och värden på förbrukning, i syfte att kartlägga byggnaders energianvändning. 
(Boverket, 2014f) 
 

1.2 Kontext 
 
Under 2014 introducerades en ny typ av boendeform i Sverige: Attefallshuset. Den maximalt 
25 kvadratmeter stora byggnaden syftar till att underlätta för villaägare att utöka byggnationen 
på sin mark på ett enkelt vis. Attefallshuset ska kunna kringgå både bygglovsprocessen samt 
bestämmelser om detaljplan för aktuell mark. Attefallshuset har inte heller några 
begränsningar gällande användningsområde och kan därmed välja att inredas som en helt 
självständig bostad för året-runt-boende. (Boverket, 2015) 
 
Likt försäljningen av hus med det snarlika konceptet Friggebod har det efter införandet av 
Attefallshus dykt upp en uppsjö utav husproducenter vilka syftar till att hjälpa villaägarna 
med uppförandet av dessa komplementbostäder. Husproducenterna säljer allt från stomskelett, 
färdiga väggelement och moduler till helt nyckelfärdiga Attefallshus. 
 
Trots Attefallshusens ringa storlek och därmed befriandet från energideklarering väljer många 
husproducenter att profilera sig med att erbjuda energieffektiva Attefallshus med 
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lågenergistandard. Detta faktum indikerar teknikutveckling trots regelverk, baserat på 
företagens utbud vilka antas delvis vara utfall av konsumenters efterfrågan. 
 
Ovanstående bakgrund och kontext tyder på brist av information och därmed ett behov av en 
studie kring vilka förutsättningar som krävs för att kunna åstadkomma energieffektiva 
Attefallshus samt Attefallshus med lågenergiprofilering.  
 
Genom att studera eventuella begränsningar i projektering utav ett Attefallshus med 
passivhusstandard, samt undersöka variation av betydelse bakom begrepp som saknar 
branschbestämd definition kommer slutsatser att kunna dras kring hur man på bäst sätt kan 
komponera ihop ett litet energieffektivt hus. 
 

1.3 Syfte och forskningsfrågor 

Syfte 

Studien syftar till att undersöka applicerbarhet utav lågenergikoncept på små 
permanentboenden. 
 
Går det att åstadkomma ett Attefalls-passivhus eller kanske till och med ännu mer än så? 
Och vad innebär egentligen att ett Attefallshus är energieffektivt? 

Genom att undersöka vilka parametrar som bör prioriteras vid projektering utav ett litet 
energieffektivt hus kommer värdering utav begrepp som saknar branschbestämd definition 
kunna ställas mot strikta kravspecifikationer i hopp om att kunna ta reda på vad som är ett 
energieffektivt eller lågenergiprofilerat Attefallshus. 

Då begreppet nära-nollenergi inte ännu har någon fastställd svensk definition har 
referensramen passivhus valts baserat på att det är det mest tillämpade lågenergikonceptet på 
den svenska marknaden i dagsläget. 

Forskningsfrågor 
 
Till hjälp för att kunna uppnå studiens syfte har tre stycken forskningsfrågor formulerats. 
 
Forskningsfråga 1 (FF1) 
- Går det att projektera ett rimligt Attefallshus som uppfyller certifierad passivhusstandard?  
 
Forskningsfråga 2 (FF2)  
- Hur skiljer sig värderingen bakom begreppen ”lågenergi” och ”energieffektiv” mellan olika 
husproducenter i Attefallshus-sammanhang?  
 
Forskningsfråga 3 (FF3)  
- Kan ett Attefallshus som byggs med två våningsplan uppfylla certifierad passivhusstandard? 
 
 
 



  

   3 

	
Kap 1 - Inledning 

	
	 	

1.4 Intressenter 
 

Studien är relevant för alla som vill bygga eller köpa ett energieffektivt Attefallshus och vill 
veta mer om vad det innebär. Studien kommer att skapa förståelse kring hur regleringar i BBR 
inte nödvändigtvis är uppdaterade efter dagens byggnadstyper. Vikten av att definiera begrepp 
så som energieffektiv, lågenergi och nära-nollenergi, på gemensam nivå för branschen 
kommer att tas upp.  
 
Studien kommer även att vara intressant för den som är intresserad utav passivhusteknik och 
vill ta del utav en analys och en diskussion kring vilka parametrar som är beroende av 
varandra samt vilka svårigheter man kan tänkas stöta på vid projekteringen utav ett passivhus 
av Attefalls-storlek. 

1.5 Avgränsningar  
 

För att studiens antagningar och metoder ska vara relevanta har Attefallshusets 
användningsområde begränsats till permanentbostad. Analys av Attefallshus som säljs via 
husproducenter har begränsats till att vara antingen i moduler eller helt nyckelfärdiga hus. 
 
Undersökningen kring applicerbarhet av passivhuskoncept på Attefallhus har baserats på den 
nationella passivhuscertifieringen, FEBY12, och bestämmelser enligt internationella 
certifieringar har bortsetts från.  

1.6 Rapportstruktur 
 
- Kap 1 – Inledning 
Syftar till att ge läsaren en introduktion till arbetet genom att beskriva varför studien är 
genomförd, vad den syftar till att uppnå och med hjälp utav vilka forskningsfrågor. 
 
- Kap 2 – Teori 
Syftar till att ge en djupare förståelse för den teori som ligger till grund för studien. Den 
teoretiska referensramen är baserad på examensarbetets omfattning. Tidsramen för studien har 
uppgått till 20 veckor och har fått agera avgörande faktor för studiens djup. Teorin är 
uppdelad i fyra separata delar; Attefallshus, regleringar och energibesparingar, 
lågenergikoncept samt teoretiskt beräkningsunderlag. 
 
- Kap 3 – Metod 
Syftar till att beskriva hur studien har utförts; vilka metoder som har använts och motivering 
till varför. Kapitlet inleds med en beskrivning av den metodteori som ligger till grund för 
motivering av utvalda datainsamlingsmetoder. I kapitlet presenteras även ett urval av figurer 
som tydliggör studiens olika processer och tillvägagångssätt.  
 
- Kap 4 – Resultat och analys 
Syftar till att presentera studiens alla resultat samt att objektivt analysera dessa genom att 
ställa dem mot material från det teoretiska kapitlet. 
 
- Kap 5 – Diskussion och slutsats  
Syftar till att diskutera resultaten samt att ge konkreta svar på forskningsfrågorna. Kapitlet 
lämnar utrymme för reflektioner samt förslag på vidare forskning.
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2. TEORI  
 
Kapitlet beskriver de områden studien omfattar samt de ämnen som anses vara relevanta för 
genomförandet. Det teoretiska underlaget kommer att ligga till grund för studiens resultat, 
analys, diskussioner och slutsatser.   
 

2.1 Attefallshus 

Vad är ett Attefallshus? 
 
Kort svar: 
Ett Attefallshus är en maximalt 25 kvadratmeter stor och 4 meter hög komplementbostad som 
villaägare får lov att bygga på sin tomt utan att först behöva söka bygglov. Attefallshuset får 
lov att inredas med året-runt-standard och kan därmed, till skillnad från Friggeboden, 
användas som en självständig bostad. En anmälan till kommunen behöver göras och ett 
startbesked behöver fås innan bygget kan sätta igång. (Attefallshus, 2014b) 

Längre svar: 
En mer utförlig förklaring följer nedan där olika begrepp, regler och lagar förklaras för att få 
en mer juridisk bild av vad ett Attefallshus egentligen är. 
 
På en tomt med ett befintligt en- eller tvåbostadshus med ett existerande bygglov (en så 
kallad ”huvudbyggnad”) får Attefallshus lov att uppföras som ett komplement. (Boverket, 
2015a) 
 
Ett enbostadshus är ett hus med endast en bostadslägenhet, och ett tvåbostadshus ett hus med 
två bostadslägenheter. Även fritidshus och ibland större kolonistugor omfattas av begreppen. 
(Byggregler, 2015) 
 
Begreppet komplement i detta sammanhang omfattar både komplementbostadshus och 
komplementbyggnad. Ett komplementbostadshus får lov att inredas som en självständig 
bostad för permanent boende. En komplementbyggnad kan användas som tillexempel uthus, 
garage, förråd, trädgårdsväxthus, gäststuga, bastu eller båthus. (Boverket, 2015a) 
 
I regel skall Attefallshus kunna uppföras utan eget bygglov på en tomt med en redan befintlig 
huvudbyggnad. Attefallshus skall kunna upprättas utan hänsyn till vad detaljplanen eller 
övriga områdesbestämmelser säger om bebyggd area för det specifika området. (Boverket, 
2015a) 
 

 Varför uppkom Attefallshuset? 
 
Regeringen gav under 2013 Boverket i uppdrag att göra en utredning gällande 
bygglovsbefriade komplementbyggnader. Detta för att ytterligare förenkla och öka friheten 
för småhusägare att själva bestämma över sin egen tomt, samt för att effektivisera plan- och 
bygglovsprocessen. (Boverket, 2013) 
 
Resultatet av uppdraget blev en rapport där möjligheten att utöka tillåten storlek för 
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Friggebodar undersöktes. Boverket utredde samtidigt möjligheten att bygglovsbefria en ny 
typ av större komplementbyggnad med möjlighet att brukas som självständig bostad, vilken 
senare kom att bli det så kallade Attefallshuset. (Boverket, 2013) 
 
Regeringsbeslutet och lagstiftningen om Attefallshuset trädde sedan i kraft den 2a juli år 2014 
(Attefallshus, 2014b) 
 
Namnet Attefallshus har sitt ursprung från civil- och bostadsminister, Stefan Attefall, som 
ansvarade för regeringens bostadspolitik under denna tidsperiod. (Attefallshus, 2014a) 
 
Stefan Attefall var den främsta drivkraften bakom frågor kring bygglovsbefriade byggnader 
och var med och införde det slutliga begreppet för de större komplementbostadshusen 
(Kristdemokraterna, 2014) 
 

Hur skiljer sig Attefallshuset åt från Friggeboden? 
 
Friggeboden är en mindre komplementbyggnad som inte kräver bygglov och inte heller någon 
typ av anmälningsplikt. En Friggebod får maximalt vara 15 kvadratmeter stor och 3 meter 
hög. (Boverket, 2015b) 
 
Den juridiska termen för en Friggebod är komplementbyggnad (Boverket, 2013). Friggeboden 
får till skillnad från Attefallshuset inte lov att användas som en självständig bostad. 
(Boverket, 2015a) 
 
Det är tillåtet att upprätta både en Friggebod och ett Attefallshus som komplement på en tomt 
med en huvudbyggnad (Byggregler, 2015). Alltså är det möjligt för en villaägare att 
sammanlagt upprätta upp till 40 kvadratmeter bygglovsfria komplementbyggnader på sin tomt 
(Boverket, 2015a). 
 

Vad får Attefallshuset lov att användas till? 
 
Attefallshuset har inte några begränsningar med avseende på användningsområden (Boverket, 
2013). 
 
För en komplementbyggnad gäller att den får inredas helt enligt egna önskemål, så länge den 
inte används som en självständig bostad (Boverket, 2013). 
 
Grundläggande säkerhetskrav vid användning, reglerade i 8 Kap. 8 § i PBL, måste dock alltid 
uppfyllas för byggnader. (Boverket, 2013) & (BBR avsnitt 8). 
 
Ifall Attefallshusets ändamål är att fungera som en självständig bostad innebär detta en hel del 
utökade plikter vid upprättandet av komplementbostadshuset. Krav på exempelvis 
konstruktion (EKS), brand och tillgänglighet (BBR) blir därmed högre. (Boverket, 2013) 
 
Även kraven på inredning, utrustning för matlagning, hygien och förvaring (BBR och SIS) 
blir mer strikta i och med att faciliteter i huvudbyggnaden på tomten inte nödvändigtvis kan 
eller får lov att nyttjas. (Boverket, 2015a) 
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Storlek och tomtplacering 
 
Den maximala sammanlagda byggnadsarean för Attefallshus får ej lov att överskrida 25 
kvadratmeter. Byggnadsarean kan dock delas upp mellan flera separata byggnader. (Boverket, 
2015a) 
 
Med byggnadsarea menas den area som byggnaden upptar på marken. Beräkning av denna 
skall göras enligt svensk standard SS 21054:2009. Ett taksprång (del av yttertak utstickande 
från yttervägg) får ha ett maximalt horisontellt djup på 50 centimeter för att inte behöva 
räknas in i byggnadsarean. (Byggregler, 2015) 
 
Maximalt tillåtna taknockhöjd är 4 meter (Boverket, 2015a). Nockhöjden beräknas från 
markens medelnivå invid byggnaden upp till dess nock (Byggregler, 2015). 
 
Attefallshuset skall uppföras i huvudbyggnadens ”omedelbara närhet” (Boverket, 2015a). 
Exakt vad detta innebär framgår inte av varken lag eller förarbete och måste därmed 
bestämmas från fall till fall. Byggnaden måste dock vara helt fristående och får inte byggas 
samman med huvudbyggnaden. (Byggregler, 2015) 
 
Enligt PBL (2010:800 8 kap 14§) får inte Attefallshuset placeras så pass nära 
huvudbyggnaden eller någon annan byggnad att det inte går att underhålla byggnaderna 
(Byggregler, 2015). 
 
För att få bygga utan bygglov måste Attefallshuset placeras på minst 4,5 meters avstånd till 
tomtgräns. Grannars medgivande kan leda till att denna regel kan kringgås och byggnaden får 
lov att placeras närmre tomtgräns. Ifall medgivande inte ges av samtliga berörda grannar 
måste bygglov sökas. (Boverket, 2015a) 
 
Enligt miljöbalken måste särskilt tillstånd ansökas ifall man avser att bygga närmre än 100 
meter till strandskyddat område (det vill säga; hav, sjö eller annat vattendrag) (Boverket, 
2015a). 
 
Attefallshus har även bestämmelser för placering nära järnvägsområden (Boverket, 2015a). 
30 meter från huset till spårets mitt är minsta tillåtna avstånd (Byggregler, 2015). 
 

Konstruktionskrav 
 
Det finns inga specifika krav på konstruktionen för Attefallshus. De krav som gäller för 
byggnadsverk i allmänhet regleras i 8 kap 4 § punkt 1 PBL och 3 kap. 7 § PBF. (Boverket, 
2013) 
 
Enligt 3 kap. 7 § PBF skall ett byggnadsverk ”vara projekterat och utfört på ett sätt att den 
påverkan som byggnadsverket sannolikt utsätts för när det byggs eller används inte leder till 
att byggnadsverket helt eller delvis rasar”. (Boverket, 2013) 
 
Eftersom Attefallshus är ett byggnadsverk måste tekniska krav på egenskaper så som 
bärförmåga, stadga och beständighet självklart uppfyllas. Detta sker genom att följa EKS och 
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Boverkets föreskrifter som för vilka andra byggnader som helst. (Boverket, 2013) 
 
Ifall Attefallshuset syftar till att fungera som en självständig bostad är reglerna mer skärpta. 
För ett permanent boende är säkerhetsnivån mot personskador högre än i byggnader där 
personer endast får vistas tillfälligt. (Boverket, 2013) 
 
Då Attefallshuset är bygglovsbefriat finns inga krav på redovisning av ritningar eller 
konstruktionsberäkningar. Det är byggherren som ansvarar för att alla regler ska uppfyllas, 
och detta ställer stora krav på byggherrens kompetens. (Boverket, 2013) 
 

Bygglov och anmälningsplikt 
 
Attefallshus får lov att uppföras på en tomt utan ett fullständigt bygglov. Poängen med denna 
typ av komplementbyggnad är att den ska kunna uppföras på en tomt oavsett vad detaljplanen 
anger angående bebyggd area för området. (Boverket, 2015a) 
 
Innan bygget påbörjas måste dock en anmälan göras till kommunens byggnadsnämnd och ett 
startbesked måste fås. Uppförande av Attefallshus utan anmälan eller startbesked innebär en 
olovlig byggnation (ett så kallat svartbygge) och byggnadsnämnden ska därmed ta ut en 
byggsanktionsavgift (Boverket, 2015a). Konsekvenser av olovlig byggnation kan vara 
antingen att få anmäla i efterhand, eller krav på återställa (riva) bygget (Boverket, 2015c). 
 
Det är viktigt att syftet med bygget redogörs ordentligt i byggnadsanmälan. Detta för att 
byggnadsnämnden ska kunna avgöra vilka krav i PBL, PBF, BBR och EKS som behöver 
uppfyllas. (Byggregler, 2015) 
 
Åtgärder så som installation av eldstad, ventilation eller vattenförsörjning och avlopp kräver 
alltid anmälan oavsett ifall de skall utföras i en komplementbyggnad eller i annan typ av 
byggnad. (Boverket, 2013) 
 
En anmälningspliktig åtgärd får inte påbörjas förrän en anmälan har gjorts och ett startbesked 
har tilldelats från byggnadsnämnden i kommunen (Boverket, 2015c). Startbeskedet är giltigt i 
två år efter fattat beslut (Boverket, 2015d). 
 
En anmälan ska innehålla det kommunen behöver för att fatta ett beslut så som ritningar, 
uppgifter och andra typer av handlingar. Om byggnationen kan medföra farligt avfall vid 
rivning måste detta framgå i dokumentationen. Anmälan ska även innehålla en kontrollplan 
där det ska framgå vilka kontroller som måste göras och vem som skall utföra dem. En 
kontrollansvarig som ska hjälpa till att planlägga uppfyllande av alla nödvändiga krav och 
lagar kan komma att behövas, och i så fall skall förslag på en sådan person ges. (Boverket, 
2015d) 
 
Anmälan skall sedan bedömas av kommunens byggnadsnämnd innan ett startbesked ges. Vid 
mer komplicerade byggen kan anmälan behöva gå igenom ett tekniskt samråd där det 
redogörs för hur arbetet ska planeras och organiseras. Påföljder av ett tekniskt samråd kan 
sedan bli att ett arbetsplatsbesök görs av byggnadsnämnden, och att ett slutsamråd hålls efter 
avslutat projekt. (Boverket, 2015d) 
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Ett slutbesked fås då bygget är avslutat och klarar en typ av slutbesiktning där alla åtgärder i 
kontrollplanen är utförda och eventuella kompletteringar har gjorts. (Boverket, 2015d) 
 

2.2 Regleringar och energibesparingar inom byggsektorn 

Energibesparingar inom byggsektorn 
 
Byggsektorn står för en tredjedel av all energianvändning i Sverige, varav ca 60 % av detta 
går till uppvärmning av byggnader. (Energimyndigheten, 2015) 
 
Procentuellt sett är bruksskedet den mest bidragande fasen i en byggnads livscykel, och där 
kan också flest besparingar göras genom optimeringar. För att bruksskedet ska vara optimerat 
måste det planeras ordentligt i projekteringen och uppförandet av byggnaden. (Boverket & 
Energimyndigheten, 2015) 
 

EU-direktiv 2020: EPBD 
 
Att lägga fokus på energibesparingar inom byggsektorn är inte högaktuellt endast i Sverige. 
Det är beslutat att EU:s medlemsstater ska se till att alla nya byggnader ska vara nära-
nollenergibyggnader (NNE-byggnader), senast den 31a december 2020. Direktivet syftar till 
att få alla byggnader att vara ”mycket energieffektiva” på sikt. (Energimyndigheten, 2015) 
 
NNE, eller NZEB som det benämns internationellt, är dock ett begrepp utan en gemensam 
kravspecifikation för medlemsstaterna. Det är upp till respektive stat att besluta om vilka 
kravnivåer för energiprestanda definitionen ska motsvara. (Boverket & Energimyndigheten, 
2015) 
 

Energimyndigheten och Boverket 
 
I Sverige jobbar Energimyndigheten och Boverket tillsammans för att ta fram den nationella 
definitionen på NNE. Den svenska versionen planeras börja gälla den 31a december 2018. 
(Energimyndigheten, 2015). 
 
De två organisationerna har påbörjat arbetet mot att fastslå definitionen genom diverse 
undersökningar. Enligt uppdrag från regeringen har en rapport med ett förslag till definition 
publicerats den 15e juni 2015. Detta förslag är baserat på en jämförande studie av hur andra 
länder i EU jobbar med NNE-byggnader. (Boverket & Energimyndigheten, 2015) 
 
I arbetet har även en utredning gjorts i syfte att utvärdera befintliga lågenergibyggnader. 
Undersökningar har utförts gälllande hur olika energiprestandanivåer påverkar faktorer så 
som byggkostnader, tekniska egenskaper, drift- och underhållskostnader, försörjningstrygghet 
för energi och andra övriga energisystemfrågor. (Boverket & Energimyndigheten, 2015) 
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Energideklarering, energiprestanda och BBR 
 
Enligt svensk lag, vilken trädde i kraft 2006, ska alla byggnader energideklareras. 
Deklarationen ska bidra till byggnaders effektiva energianvändning och goda inomhusmiljö. 
Det är Boverket som ansvarar för framtagning av energiregler, oberoende energiexperter och 
registrering av alla deklarationer. (Boverket, 2014e) 
 
En energideklaration ska enligt (Boverket, 2014e) bland annat innehålla uppgifter om:  
- Husets uppvärmda area Atemp. 
- Energianvändning för uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och fastighetsel. 
- Åtgärdsförslag för minskad energianvändning. 
- Eventuell radonmätning. 
 
Begreppet energiprestanda betyder i en energideklaration ”energianvändningen”. Det är ett 
mått på hur mycket energi som går åt till uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och 
fastighetsel. Energin använd under ett år summeras och divideras med byggnadens 
uppvärmda yta. Detta gör att energiprestandan får enheten [kWh/m2 och år]. (Boverket, 
2014e) 
 
Det är stiftat att alla byggnader ska energideklareras, men det finns undantag från regeln. I 
(Boverket, 2014f) beskrivs byggnader där sådant är fallet. En av punkterna är ”Fristående 
byggnader som har en användbar golvarea mindre än 50 kvadratmeter”. 
 
Ett annat fall då byggnader måste energideklareras är ifall de ska hyras ut eller användas som 
permanent året-runt-boende. (Boverket, 2004e) 
 

Vad gäller regelmässigt för energin i ett Attefallshus? 
 
I de fall då ett Attefallshus syftar till att fungera som en permanent bostad för uthyrning 
kommer regleringar gällande krav om energideklarering att vara motsägelsefulla i BBR i 
avseende på byggnadens storlek och användningsområde. Genom kontakt med Boverkets 
svartjänst (mailkontakt, 2015-09-23) har en inbördes ordning utav regleringar kunnat 
fastställas. 
 
Boverket bekräftar (mailkontakt, 2015-09-23) att Attefallshuset med sina maximalt 25 m2 
kommer att falla under kategorin ”befriad från energideklarering”. Användningsområdet för 
huset har i detta avseende ingen betydelse, utan det är husets storlek som är den avgörande 
faktorn. 
 
Generella krav för energihushållning för byggnader finns i BBR22, Kap 9. Attefallshuset 
faller in under tillämpningsområdet för dessa regler ifall det ska användas under en längre 
period och ska värmas upp under större delen av året.  
 
Nedan följer en sammanfattning av de regler enligt BBR som gäller för Attefallshuset i 
avseende på energihushållning: 
 
BBR22 Kap 9: 9:1 Allmänt:  
”Byggnader ska vara utformade så att energianvändningen begränsas genom låga 
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värmeförluster, lågt kylbehov samt effektiv värme-, kyl- och elanvändning”. 
 
BBR22 Kap 9: 9:2 Bostäder och lokaler:  
Bostäder ska vara utformade så att följande parametrar högst uppgår till givna värden nedan.   
 
9:24a Zon IV, för småhus Atemp<50 m2, annat uppvärmningssätt än elvärme: 
Byggnadens specifika energianvändning [kWh/m2 Atemp och år]   Inget krav 
Genomsnittlig värmegenomgångskoefficient [W/m2 K]     Um = 0,33 
Klimatskärmens genomsnittliga luftläckage vid 50 Pa tryckskillnad [l/s m2]  q50 = 0,6 
 
9:24b Zon IV, för småhus Atemp<50 m2, uppvärmd med elvärme: 
Byggnadens specifika energianvändning [kWh/m2 Atemp och år]   Inget krav 
Installerad eleffekt för uppvärmning [kW]       Inget krav 
Genomsnittlig värmegenomgångskoefficient [W/m2 K]     Um = 0,33 
Klimatskärmens genomsnittliga luftläckage vid 50 Pa tryckskillnad [l/s m2]  q50 = 0,6 
 
9:8 Klassning av byggnadens energianvändning:  
Byggherren väljer själv ifall hen vill ställa högre krav på energihushållningen än vad som 
framgår i punkterna ovan. 
 
Sammanfattningsvis finns inga krav ställda i BBR i avseende på energianvändning som 
Attefallshuset måste uppnå. Den enda specifika kravnivå som gäller är att huset måste ha en 
genomsnittlig värmegenomgångskoefficient på maximalt Um = 0,33 W/m2K. U-värdet gäller 
både för hus som är eluppvärmda samt de som istället har andra uppvärmningssätt. 
 

2.3 Lågenergikoncept 

Vad är ett Lågenergihus? 
 
Blomsterberg (2009) skriver att ”begreppet lågenergihus syftar på byggnader som använder 
mindre energi än hus byggda enligt praxis eller enligt vad byggnormen kräver”. 
I de flesta fall innebär detta en välisolerad byggnad med någon form av värmeåtervinning. 
Begreppet lågenergihus kan även innebära en strävan att använda förnybar energi. 
 
Alltså kan lågenergi innebära i princip vad som helst och är helt beroende av vad för 
utgångspunkt man har. Som riktvärde utgås ofta från en gränsnivå som Energimyndigheten 
och Boverket tillsammans använt då de utfört en utredning av olika lågenergikoncept. I 
utredningen (Boverket & Energimyndigheten, 2015) definieras lågenergibyggnader som 
”byggnader med 25 procent lägre specifik energianvändning än kravet i Boverkets 
byggregler”. 
 
Man kan se begreppet lågenergi som ett samlingsnamn för mer väldefinierade begrepp på den 
svenska marknaden. Blomsterberg (2009) anger exempel på begrepp som ingår i begreppet 
lågenergihus enligt följande: passivhus, minienergihus, minergiehus, egenvärmehus, 
nollenergihus, plusenergihus, 3-litershus, smarta eller intelligenta hus. 
 
Enligt Blomsterberg (2009) är Sverige duktiga på att upprätta kravspecifikationer på olika 
typer av begrepp inom begreppet lågenergibyggnader.  
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De kravspecifikationer som kommer behandlas i detta kapitel är hämtade från Nollhus, 
SCNH. Kravspecifikationerna kallas FEBY och senast gällande version är FEBY12. 
Kravspecifikationerna har sitt namn från tiden då det var Forum för energieffektiva byggnader 
som ansvarade för att ta fram dessa handlingar. (Nollhus, 2013a) & (Nollhus, 2012) 

Vad är ett Passivhus? 
 
Projektledare på Passivhuscentrum beskriver under ett personligt möte (2015-09-29) att 
passivhuset kom som begrepp till Sverige under början av 90-talet. Under denna tid var steget 
från traditionellt byggande till passivhustekniken väldigt stort. I och med teknikutvecklingens 
fart har detta steg minskat drastiskt, och i dagsläget är skillnaden snarare minimal. Det vill 
säga, standard på husen i Sverige har under de senaste 30 åren höjts till principiellt likvärdig 
nivå med passivhusen.  
 
Då nya regleringar och lagstiftningar kommer i och med NNE-byggnader kommer det 
konventionella byggandet inom snar framtid antagligen att motsvara kravnivåerna för 
passivhus. Projektledaren menar (personligt möte, 2015-09-29) att detta medför att 
passivhustekniken är ytterst högaktuell och något som alla nybyggare bör tillämpa.  
 
Vidare förklarar projektledaren (personligt möte, 2015-09-29) att principer och koncept 
bakom hur det byggs traditionellt jämfört med passivt är de samma. Det är snarare 
noggrannheten som skiljer de två åt. Ett klimatskal för en passivhusvilla måste vara 100 
procent tätt. Ett enda hål i fuktspärren kommer medföra maximal fuktbelastning vid punkten 
ifråga. Detta eftersom fukt kommer att dra sig till hålet så att påfrestningen därmed blir stor. I 
och med passivhusens tjocka isolerlager skulle eventuellt läckage utav fuktig inomhusluft 
fastna inuti konstruktionen och orsaka mögel. 
 
Då passivhus är helt täta måste de ha någon typ av ventilation. Detta medför att inomhusluften 
blir bättre än i traditionella hus. Vädring behövs inte i passivhus i och med ventilationen, men 
de fönster som finns är vanligtvis öppningsbara. I avseende på energiprestanda menar 
projektledaren (personligt möte, 2015-09-29) att det inte är så klokt att ha fönstren öppna allt 
för mycket. 
 
Utöver de konventionella krav för småhus enligt BBR ska ett Passivhus även uppfylla vissa 
specifika kravnivåer för bland annat effekt, energi och täthet (Energimyndigheten, 2015). 
 
Blomsterberg (2009) skriver att kravspecifikationen för passivhus syftar till att ”minimera 
behovet av tillförd effekt och energi för uppvärmning så att erforderlig termisk komfort kan 
uppnås med hjälp av distribution av värme via hygienluftsflödet” (FEBY, 2009a). 
 
Energimyndigheten (2015) skriver vidare att ”kompletterande krav på resurseffektivitet ställs 
för att begränsa även den totala användningen av köpt energi, dvs för driftsel, varmvatten, 
värme och eventuell komfortkyla”.  
 
Värme kan tillföras via konventionella värmesystem. Ytterligare krav ställs på den totala 
användningen av köpt energi för att begränsa driftel, varmvatten och värme. Det finns även 
höga krav på innemiljön och ingen komfortkyla får förekomma för bostadsbyggnader. Krav 
för effekt och energi baseras på klimatzonerna i Sverige. Kraven blir lägre för ett kallare 
klimat. Angiven effekt vid dimensionerande vinterutetemperatur för hela byggnaden för 
direkt uppvärmning ska begränsas. (Blomsterberg, 2009) 
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Vad är ett Minienergihus? 
 
Minienergihus har en kravspecifikation lik motsvarande för passivhus. FEBY tillhandahåller 
kravnivåer för Minienergihus och certifiering och verifiering fungerar på den svenska 
marknaden på samma sätt som för passivhus. (Nollhus, 2013a) 
 
Det som skiljer de två lågenergikoncepten åt är att Minienergi skall kravmässigt vara lättare 
att uppnå än passivhus (Nollhus, 2013a). Krav på energianvändning och energieffekt är 
ställda så att ventilation och kompletterande värmesystem måste användas för att satta nivåer 
ska kunna klaras (Blomsterberg, 2009). 
 
Samtliga krav syftar till att tillförd effekt och energi ska minskas så att byggnaden, genom 
rimliga metoder, upplevs som termiskt komfortabel (Blomsterberg, 2009). 
 

Vad är ett Minergiehus? 
 
Minergiehus har inte ännu slagit igenom i Sverige. Enligt källa från 2009 har inget hus av 
lågenergikonceptet upprättats (Blomsterberg, 2009), och ingen senare information som 
antyder annat har kunnat finnas. Utredningar har dock initierats som syftar till att ge det 
underlag som behövs för införandet av begreppet på den svenska marknaden.  
Begreppet Minergiehus kommer från Schweiz och är en kvalitetsmärkning tillämpbar i första 
hand för nybyggnation, men även för renoveringar. I kvalitetsmärkningen ingår krav på god 
energiprestanda och viktad primärenergi (tillförd energi) skall minimeras. (Blomsterberg, 
2009) 
 

Vad är ett Nollenergihus? 
 
Ett Nollenergihus är också i grund och botten ett passivhus, men med ytterligare tillägg i 
kravspecifikationen. Tillägget beskriver hur byggnaden inte ska använda mer energi under ett 
år än vad den själv kan producera (Blomsterberg, 2009). 
Tillförseln av energi kan exempelvis komma från solceller, fjärrvärmenätet eller värme 
levererad från en annan byggnad. (Nollhus, 2013a) 
 

Vad är ett Plusenergihus? 
 
Ett Plusenergihus ska uppfylla liknande krav som för ett Nollenergihus, men det ska inte bara 
gå plus-minus-noll i avseende på energianvändningen. Ett Plusenergihus ska kunna ”mer än 
tillfredsställa” energibehovet och därmed generera energi av sig självt (Blomsterberg, 2009). 
 
Normalt sett summeras överskottsenergin över ett år. Vid de tillfällen då producerad elenergi 
överskrider behovet kan den exempelvis levereras till elnätet. Exempel på tekniker för att ta 
vara på överskottsenergin är solceller, solfångare, vind, vattenkraft och biobränsle. 
(Blomsterberg, 2009). Nollhus (2013a) beskriver att Plusenergihus inte är ett fullt definierat 
begrepp och bör därmed användas varsamt.  
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Jämförande tabell mellan olika typer av lågenergikoncept 
 
Tabell 1:  Tabell baserad på FEBY12. Anpassad efter (Blomsterberg, 2009). 
 

Kravområde Passivhus Minienergi-
hus 

Minergie-
hus 

Nollenergi-
hus 

Plusenergi-
hus 

Funktionskrav på 
utformningen av 
byggnaden 

Ja Ja Ja Ja Ja 

Funktionskrav på 
driften av 
byggnaden 

Ja, till viss del Ja, till viss del    

Effekt och energi 

10-12 W/m2 

 

Årlig köpt 
energi: 
50-58 

kWh/m2,Atemp 

16-20 W/m2 

 

Årlig köpt 
energi: 
70-78 

kWh/m2,Atemp 

 
 

Viktad 
primärenergi: 
38 kWh/m2,år 

  

Förnybar energi Viktad 
energislag 

Viktad 
energislag 

Viktad 
energislag Ja Ja 

Lokal 
energiproduktion    Ja Ja 

Självförsörjande på 
energi    Ja Ja 

Miljö Viktad 
energislag 

Viktad 
energislag 

Viktad energi-
användning   

Inneklimat Ja, BBR Ja, BBR    

LCC Nej Nej Nej   

Speciella råd och 
krav 

Luftläckning 0,3 
l/s,m2 vid 50 Pa.  

Ufönster < 0,9 
W/m2,K 

Ljudklass B 
A-klass VV 
Lågenergi-

lampor 

Luftläckning 0,3 
l/s,m2 vid 50 Pa.  

Ufönster < 1,0 
W/m2,K 

Ljudklass B 
A-klass VV 
Lågenergi-

lampor 

   

Beräkningar Effektbehov 
Energibehov 

Effektbehov 
Energibehov 

 
Energibehov   

Verifiering – 
mätning 

Mät-
förberedelser 

Mät-
förberedelser 

 
Stickprov   
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2.4 Beräkningar av tvåvånings-passiv-Attefallshus 

Formfaktor 
 
Enligt FEBY (2012) definieras en byggnads formfaktor som omslutande area genom 
tempererad area. 
 
Begreppet formfaktor är väsentligt för en byggnads utformning då byggnadens geometri har 
stor inverkan på energianvändningen. Värmeförluster genom klimatskalet (byggnadens 
omslutande area) kommer med fördel att minskas ifall formfaktorn är av ett så lågt värde som 
möjligt. (SP, 2010) 
 
En hög och smal byggnad kommer att kunna uppnå ett lägre värde på formfaktorn än vad en 
låg och bred byggnad kan. Detta gör att flerfamiljshus oftast har lättare att uppnå både lägre 
formfaktor och därmed lägre värmeförluster än småhus. (SP, 2010) 

 

Tempererad area 
 
Den tempererade arean, Atemp, blir dubbelt så stor ifall byggnaden har två lika stora 
våningsplan istället för ett. Påföljande fördelar fås eftersom formfaktorn blir hälften så stor.  
 
Atemp är bunden till ett flertal av de parametrar som är centrala i definitionen för passivhus. 
Värden på specifik värmeförlust och byggnadens värmeförlusttal kommer att bli till husets 
fördel med en ökad tempererad area.  
 

Täthet och konstruktionsdetaljer 
 
Projektledare på Passivhuscentrum beskriver (personligt möte, 2015-09-29) att då passivhus 
måste vara 100 procent täta är precision i utförande vid installationer utav större betydelse än 
för traditionella hus. Det är relativt enkelt att projektera ett passivhus, utmaningen ligger 
snarare i själva utförandet vid byggnationen. Konkreta exempel på vad som krävs för att 
uppnå ett tätt passivhus är ett orbrutet isolerskikt samt en obruten fuktspärr genom hela husets 
konstruktion.  
 
Precision i utförande är en av anledningarna till att det finns olika grader av passivhus; 
projekterat passivhus enligt FEBY och verifierat passivhus enligt FEBY. För att ett passivhus 
ska få ett verifikat krävs det att mätningar har utförts på husets prestanda. Tryckmätning som 
visar husets faktiska täthet är en viktig verifikation som är av starkt beroende av utförandet 
vid husets byggnation. (Nollhus, 2013b) 
 

Höjdjusteringar och husplacering 
 
Attefallshuset har, som tidigare nämnt, en begränsning i sin maximala nockhöjd enligt 
(Boverket, 2015a). Nockhöjden får ej överskrida 4,0 meter. 
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För att få in två fullt fungerande våningsplan i ett Attefallshus krävs det att man på ett 
uppfinningsrikt vis försöker kringgå bestämmelserna. Nyckeln är att nockhöjden beräknas 
från närliggande marks medelnivå (Byggregler, 2015).  
 
Med hjälp av detta faktum kommer justeringar att kunna göras i avseende på närliggande 
marknivåer så att Attefallshusets höjd uppfyller kravet för maximal nockhöjd.   
 
Tabell 2:  Höjder som krävs för ett tvåvånings-passiv-Attefallshus. 
 

Mått Höjd [m] 

Önskad takhöjd utifrån SIS 2,4 
Tjocklek mellanbjälklag (Isover M:302) 0,3 
Tjocklek tak (Isover S:301) 0,5 
Tjocklek platta (Isover G:201)  0,2 
Total höjd som krävs för 2 st fullvärdiga plan 5,8 
  
Attefallshusets maximala nockhöjd 4,0 
  
Höjddifferens, måste tillgodoses genom markjusteringar 1,8 

 

Kravspecifikationer och riktlinjer för passivhus 
 
De beräkningar som ska utföras för ett projekterat passivhus ska enligt FEBY (2012) vara 
värmeförlusttal och årsenergibehov. De centrala parametrar som krävs för att nå dit 
sammanfattas i nedanstående tabeller. I de fall då ingen officiell kravnivå finns utgås istället 
från generella riktlinjer, satta av Passivhuscentrum. 
 
Checklista för kravspecifikationer enligt FEBY12 för eluppvärmda byggnader < 400 m2 
placerade i klimatzon III sammanfattas i tabell 3 nedan.  

Tabell 3:  Kravspecifikationer passivhus < 50 m2. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
FEBY (2012) definierar ingående parametrar för VFT och DVUT enligt följande: 
Värmeförlusttal, VFT, är ett mått på byggnadens specifika värmeförluster vid 
dimensionerande vinterutetemperatur, DVUT, och en innetemperatur på 21 grader. 
Värmeförlusterna sker via byggnadens klimatskärm, läckflöde och ventilation. 

Parameter Beteckning Enhet Kravnivå enl. 
FEBY12 

Värmeförlusttal VFTDVUT  [W/m2Atemp] 17 
Levererad årsenergi, elvärmd Elevererad  [ kWh/m2Atemp] 27 
Levererad årsenergi, icke 
elvärmd Elevererad  [ kWh/m2Atemp] 55 

Levererad årsenergi, viktad Eviktad  [ kWh/m2Atemp] 68 

Solvärmefaktor SVF  [ - ] < 0,036 

Luftläckage q50  [l/s m2Atemp] 0,5 
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Checklista för riktlinjer för värmegenomgångskoefficienter för byggnader enligt FEBY12 
samt Passivhuscentrum, visas i tabell 4 nedan.  

Tabell 4:  Riktlinjer U-värden för passivhus < 50 m2. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
För att byggnaden ska följa riktlinjer enligt BBR krävs det att tillgänglighetskrav och 
funktionskrav enligt SIS (SS 914221) uppfylls. I tabell 5 sammanfattas vilka passagemått och 
rumsstorlekar som krävs för att uppfylla tillgänglighet enligt normalnivå; grundläggande 
tillgänglighet för bostad avsedd för en person, maximalt 40 m2. 
 
Tabell 5:  Tillgänglighetskrav för bostäder med grundläggande tillgänglighet. 
  

Byggnadsdel Beteckning Enhet Riktlinjer enl. 
PHC/FEBY12 

Väggar Uvägg [W/m2K] 0,15 
Takkonstruktion Utak [W/m2K] 0,15 
Grund Ugrund [W/m2K] 0,15 
Väggar Uvägg [W/m2K] 0,15 

Fönster Ufönster [W/m2K] 0,8 

Entrédörrar Udörr [W/m2K] 0,8 

Rum/objekt Normalnivå [mm] 

Rak passage förbi möbler 800 

Entrédörr 100 + 800 + 250 
Innerdörr 100 + 760 + 250 
Rullstolsvändmått 1300 

Entré, kapphall (hatthylla + passage) 600 + 1100 
Enkelsäng 2100 x 2100 
Parsäng 2900 x 3700 

Matplats 800 per sittplats 
Fritt mått framför K/F 1200 
Inredningslängder kök 2400 + 600 K/F 

Badrum exempel 2350 x 1700 
Badrum exempel ink TT/TM 3000 x 1700 
Förvaring, entré 600 

Förvaring, övrigt 1800 + 600 städ 



 

  18 

	
Kap 3 - Metod 

	
	 	

METOD 
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3. METOD 
 
Kapitlet inleds med en beskrivning utav metodteorin vilken kommer ge stöd till motivering 
för studiens valda metoder. Därefter följer en beskrivning utav studiens ansats utifrån 
forskningsfrågornas olika karaktär. Slutligen ges en beskrivning utav studiens tillämpade 
metoder både i skrift och med hjälp av figurer. 
 

3.1 Metodteori baserad på ”Social Research Methods” 

Deduktiv och induktiv ansats 
 
Bryman (2004) hävdar att sambandet mellan teori och forskning kan kategoriseras in i två 
skilda karakteristiska slag. Ifall teorin leder forskningen används ett så kallat deduktivt 
förhållningssätt. Ifall teorin istället är ett utfall av forskningen kallas förhållningssättet för 
induktivt. 
 
En deduktiv ansats grundar sig på en eller ett antal hypoteser. Hypotesen sätts på prov genom 
olika typer av tester och kommer antingen att bevisas eller motbevisas.  
Det vill säga; teorin syftar till att fungera som underlag till hypoteserna som senare kommer 
möjliggöra förklaringar till utfallet. (Bryman, 2004) 
 
En induktiv ansats har motsatt logik från en deduktiv. Istället för att utgå från en hypotes som 
testas genereras istället data som analyseras med utgångspunkt i teori. Alltså; kunskap 
produceras med utgångspunkt i datamaterialet. (Bryman, 2004) 
 
Då en kombination av deduktiv och induktiv ansats används brukar detta kallas för abduktiv 
(Bryman, 2004). 
 
 

 
 
Figur 1:  Förhållningssätt mellan teori och forskning för deduktiv och induktiv ansats.  
 

Kvantitativ och kvalitativ forskningsstrategi 
 
En kvantitativ forskningsstrategi kan förenklat särskiljas från en kvalitativ genom påståendet 
att en kvantitativ strategi, till skillnad från en kvalitativ, kräver någon typ av mätdata 
(Bryman, 2004).  
 
Bryman (2004) beskriver att kvantitativ forskningsstrategi betonar kvantifiering i insamlandet 
och analysen av data som: 

Teori 

Observationer/Undersökningsresultat 

Induktiv 
ansats 

Deduktiv 
ansats 
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- Har oftast ett deduktivt förhållningssätt i relationen mellan teori och forskning, där 
vikt läggs på att pröva teorier. 

- Hämtar vanligen praxis och normer från den naturvetenskapliga modellen, i synnerhet 
med positivistiska utgångspunkter. 

- I de flesta fall hanteras social verklighet som en extern objektiv verklighet. 
 

Vidare beskriver Bryman (2004) att kvalitativ forskningsstrategi däremot betonar ord och 
innebörder snarare än kvantifiering i insamlandet och analysen av data som: 

- Främst betonar ett induktivt förhållningssätt i relation mellan teori och forskning, där 
vikt läggs på att generera teorier. 

- Är tveksam till praxis och normer från den naturvetenskapliga modellen, och i 
synnerhet av positivism snarare än fokus på hur enskilda gör tolkningar i sin sociala 
värld. 

-  Ger uttryck för den sociala verkligheten som ett ständigt skiftande framträdande 
egenskap av människors meningsskapande. 

 
 
Tabell 6:  Fundamentala skillnader mellan kvalitativ och kvantitativ forskningsstrategi. 
                     (Bryman 2004). 

 

 

Kvantitativ studie 
 
Bryman (2004) beskriver att tillvägagångssättet för en kvantitativ studie skulle i idealfallet, 
med hänsyn till processen, vara uppbyggt enligt följande huvudsteg: 
 
1. Teori 
2. Hypotes 
3. Tillvägagångssätt/Forskningsstrategi 
4. Anordning av koncept 
5. Val av forskningsplats(er) 
6. Val av forskningsobjekt/respondenter 
7. Administrering av forskningsinstrument/datainsamling 
8. Bearbetning av data 
9. Analysering av data 
10. Resultat och slutsatser 
 
Forskning är dock aldrig en helt linjär process. De olika stegen ovan behandlas generellt sett 
alltid genom en iterativ process där arbetet pågår cykliskt och stegen upprepas om vartannat. 
 

Datainsamling i en kvantitativ studie 
 
Bryman (2004) nämner de fyra viktigaste aspekterna gällande kvantitativa studier som: 
mätningar, samband, generalisering och replikering (repeterbarhet).  

 Kvantitativ Kvalitativ 
Teorins roll i förhållande  

till forskningen Deduktiv: Testa teorin Induktiv: Generera teorin 



 

  21 

	
Kap 3 - Metod 

	
	 	

 
 Strukturerade intervjuer 
Intervjuer är en av de mest framträdande strategier för datainsamling i både kvantitativa och 
kvalitativa studier. En strukturerad intervju innebär att intervjuer hålls utefter ett organiserat 
schema. Frågor som ställs till de som intervjuas ska vara formulerade identiskt och ställda i 
samma ordning. Detta för att minimera risken för felkällor på grund av för stor variation i 
uttryck. Svaren från intervjuerna kommer på detta sätt att bli lättare att ställas mot varandra 
och bedömas objektivt. Reliabilitet och validitet maximeras i detta fall genom strukturering. 
(Bryman, 2004) 
 
 Strukturerade observationer 
För att kunna observera individers beteenden på ett systematiskt vis bör en strukturerad plan 
upprättas för att kunna utgå från. Schematiskt formulerade regler för observationer och 
registrering av beteende medför likt för de strukturerade intervjuerna, att slutsatser kommer 
att kunna dras från observationerna då felkällorna minimeras. Fördelar med strukturerade 
observationer framför exempelvis enkäter är att beteenden kan observeras direkt, till skillnad 
från då svaren kan manipuleras av den som själv ska betrakta sitt eget beteende. Risken för 
felaktigheter i datan blir därmed större. (Bryman, 2004) 
 
 Analys av data från kvantitativ insamling 
Hur väl en intervju eller observation är strukturerad finns det alltid risker för avvikande 
resultat, så kallade felkällor. Att studera den statistiska signifikansen är en metod för att 
säkerställa att insamlad data faktiskt kan ligga till grund för någonting som ger en 
generaliserbar slutsats. Den insamlade datan måste motsvara ett rimligt omfång för det 
ändamål som avses studeras. Ifall resultat avsticker avsevärt från mängden och signifikansen 
inte överensstämmer med hypotesen kan det innebära att svaret bör förkastas. (Bryman, 2004) 
 

Kvalitativ studie 
 
Tillvägagångssättet för en kvalitativ studie kan enligt Bryman (2004) beskrivas med hjälp av 
följande huvudsteg: 
 
1. Generella forskningsfrågor 
2. Val av relevanta platser och objekt 
3. Insamling av relevant data 
4. Tolkning av data 
5. Konceptuellt och teoretiskt arbete 
 5a. Avsmalnande av forskningsfrågor, vilket leder till: 
 5b. Ny insamling av data utifrån de avsmalnade forskningsfrågorna 
6. Resultat och slutsatser 
 
Likt processen för den kvantitativa studien är inte heller den kvalitativa av helt linjär karaktär. 
Efter insamlandet av data baserad på ursprunglig forskningsfråga måste utvärdering göras 
över huruvida resultatet stämmer överens med förhoppningarna. Ifall datan är av för stort 
omfång för det man avser analysera kan avsmalning av forskningsfrågor alternativt 
sökkriterier leda arbetet vidare i rätt riktning. (Bryman, 2004) 
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Datainsamling i en kvalitativ studie  
 

Intervjuer i kvalitativ studie  
Till skillnad från en intervju avsedd för en kvantitativ studie kan en intervju i kvalitativt syfte 
ofta vara mycket mindre strukturerad. Anledningen till detta är att reliabilitet och validitet blir 
större i en kvalitativ studie ifall intervjuerna kan anpassas efter individen och dennas egna 
perspektiv. Individens synpunkter värderas och resultaten är enklare att generalisera ifall 
frågorna är ställda på ett mer öppet vis. Olika sätt att uppnå dessa öppna frågor är att låta 
intervjuerna vara ostrukturerade, semistrukturerade eller flexibla i sitt upplägg. En 
ostrukturerad intervju kan liknas med ett öppet samtal där individen som intervjuas har stora 
möjligheter att själv styra svarets riktning och på så sätt lägga vikt vid vad hen tycker är av 
värde i ämnet.(Bryman, 2004) 
 

Dokument (informativa PDF:er) som källor 
Vid användning av dokument är det viktigt att vara källkritisk. Dokumentets ursprung är av 
betydelse för hur pass pålitlig källan är. Dokument framtagna av officiella myndigheter kan 
av förklarliga skäl vara av större trovärdighet än de från privata källor. Företag kan enkelt 
vinkla innehållet i producerade dokument till sin egen fördel, vilket kan vara missvisande. En 
checklista för utvärdering av dokuments trovärdighet kan se ut enligt nedanstående. (Bryman, 
2004) 
- Vem har tagit fram dokumentet? 
- I vilket syfte togs dokumentet fram? 
- Är betydelsen av dokumentet tydlig? 
- Går materialet att tolkas på olika sätt? 
- Är materialet genuint och objektivt? 
 

Analys av data från kvalitatitv insamling 
Det finns två generella tillvägagångssätt för analys av data från kvalitativa studier; analytisk 
induktion och grundad teori. Den analytiska induktionen är tillämpbar då universella 
(samhällsomfattande) förklaringar söks. Då drivs insamlingen av data så länge som det krävs 
för att få fram ett underlag där inga hypotetiska förklaringar av ett fenomen återfinns.  
Grundad teori har definierats som teori härledd från data vilken har blivit systematiskt 
insamlad och analyserad i en forskningsprocess. I denna metod står datasamling, analys och 
teori i nära relation till varandra. Detta kräver en iterativ process i datainsamlandet då dessa 
stycken ofta refererar fram och tillbaka till varandra. (Bryman, 2004) 
 

Kombination av kvantitativ och kvalitativ metod 
 
Begreppet multistrategisk forskning syftar till en kombination av kvantitativ och kvalitativ 
forskning. Det finns situationer då endast en av strategierna inte är tillräcklig på egen hand. 
Kvantitativ och kvalitativ strategi med deduktiv respektive induktiv ansats kan ses som 
varandras motsatser, vilket gör att de vid kombination kan hjälpa till att styrka varandra. 
(Bryman, 2004) 
 
Bryman (2004) nämner tre olika tillvägagångssätt för att kombinera kvantitativ och kvalitativ 
forskningsmetod:  

- Triangulering (Metodtriangulering), vilken syftar till att använda kvantitativ forskning 
för att bekräfta kvalitativa forskningsresultat. 
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- Förenkling (kombinering/integrering), uppkommer då en forskningsstrategi används i 
syfte att ge stöd åt forskning framtagen med hjälp av den andra forskningsstrategin. 

- Komplementaritetsprincipten, används som samordning då de två 
forskningsstrategierna används i skilda aspekter av en undersökning. 
 

Datainsamling i en multistrategisk studie  
 
 Datainsamling baserad på internetsökning 
Att söka på webben kan i många avseenden vara ett av de mest effektiva sätt att snabbt ta reda 
på det man söker efter. Det är dock viktigt att observera sökmotorers oförmåga att finna precis 
allt på hela internet. Trots användning av flera separata sökmotorer kommer det alltid finnas 
sidor vilka sållas bort och inte täcks utav sökningarna. Sökmotorer är även känsliga för 
specifika ord och det är viktigt att dokumentera exakt vilka ord som används vid sökningen. 
Nya sidor tillkommer och uppdateras samtidigt som gamla försvinner. Detta gör det viktigt att 
även dokumentera datum då en källa insamlades som referat. (Bryman, 2004) 
 

Validitet och reliabilitet (Datakvalitet) 
 
Då en studie ska bedömas i avseende på dess kvalitet utgås ofta från två viktiga kriterier; 
validiteten och reliabiliteten för forskningen. De båda begreppen är tillämpbara på både 
kvalitativa och kvantitativa studier men vikten av dem och vilka faktorer som avgör dess 
betydelse kan variera mellan de två tillvägagångssätten. (Bryman, 2004) 
 
Validiteten av en studie är en fråga om integritet för de slutsatser som genererats från en del 
av forskningen. Det vill säga, ett begrepp för hur pass relevanta studierna och dess 
uppbyggnad är i förhållande till vad som avsetts studerats. Har rätt metod använts för att på 
bästa sätt komma fram till ett resultat som ligger till grund för den fråga som skulle besvaras? 
Det finns olika aspekter av validitet till exempel validitet för mätningar eller intern och extern 
validitet. (Bryman, 2004) 
 
Extern validitet syftar till huruvida resultaten från studien kan generaliseras utöver det 
specifika forskningssammanhanget i vilket det genomfördes. Är studien applicerbar på eller 
anpassningsbar till andra användningsområden och är i så fall slutsatserna de samma för 
områden utanför studiens gränser? Den externa validiteten tar hänsyn till huruvida aktuella 
personer, platser eller sammanhang i fråga har påverkat resultatet eller ifall utfallet hade blivit 
annorlunda med andra förhållanden. Extern validitet kan ökas genom att urvalet vilket 
resultatet är baserat på är representativt. (Bryman, 2004) 
 
Intern validitet utgör ett mått på hur pass bra indikatorerna för undersökningen 
överensstämmer med varandra. Den interna validiteten är kopplad till aktuell situation och 
tillfället då studien i fråga genomfördes. Intern validitet kan ökas ifall externa faktorer 
reduceras ned. (Bryman, 2004) 
 
Reliabiliteten kan enligt Bryman (2004) beskrivas som ”graden av stabilitet för ett koncept”. 
Med andra ord, en fråga om hur pass tillförlitlig studien och dess upplägg är. Skulle samma 
resultat uppnås ifall studien repeterades på nytt? (Bryman, 2004) 
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3.2 Studiens ansats, metodval och forskningsstrategi 
 
Denna studie av energieffektiva Attefallshus omfattar både en kvantitativ och en kvalitativ 
studie. De tre olika forskningsfrågorna är av skilda karaktär och kräver ett multistrategiskt 
tillvägagångssätt för att kunna täcka upp hela omfånget.  
 
Upplägget och tillvägagångssättet för arbetet kategoriseras in efter de tre forskningsfrågorna 
enligt följande: 
 
FF1: Går det att projektera ett rimligt Attefallshus som uppfyller certifierad 
passivhusstandard? 
 
Frågan kräver en deduktiv ansats vilket kommer att resultera i en kvantitativ studie med 
utgångspunkt i hypotesen att ”det är möjligt att projektera ett Attefallshus som uppfyller 
certifierad passivhusstandard”. Datainsamling har skett i syfte att ge ett teoretiskt underlag 
som antingen kan styrka eller förkasta hypotesen. Det teoretiska underlaget har baserats på 
kravspecifikationer för passivhus (FEBY) och energideklarering (Boverket), telefonsamtal 
och mailkontakt med Boverket samt ett besök på Passivhuscentrum i Alingsås. En stor del av 
dataanalysen har utgjorts av att ställa källor i form av teoretiskt underlag mot varandra för att 
avgöra vilka regler och bestämmelser som företräder andra. Se Figur 2. 
 
FF2: Hur skiljer sig värderingen bakom begreppen ”lågenergi” och ”energieffektiv” mellan 
olika husproducenter i Attefallshus-sammanhang?  
 
Då frågan är ställd med ett ”hur” kommer svaret att baseras på en uppfattning eller värdering. 
Detta indikerar ett induktivt förhållningssätt mellan teori och forskning. Tillvägagångssättet 
har varit av kvalitativ karaktär där insamling av data har skett löpande genom en ständig 
avsmalning utav en urvalsgrupp genom konstant specificering utav sökkriterier. 
Datainsamling har utgjorts av en marknadsundersökning som initialt baserats på 
internetsökningar. Efter kontinuerligt satta begränsningar i sökkriterier har den resulterade 
urvalsgruppen intervjuats utifrån ett semistrukturerat underlag. De intervjuer som genomförts 
har varit öppna och har anpassats både i tillvägagångssätt och i frågeformuleringar utefter 
husproducenten i fråga, vilket har hjälpt att styrka både validitet och reliabilitet för resultaten. 
Metod för intervjuer har varit varierat mellan mailkontakt och telefonkontakt, oftast i en 
kombination av båda. Se Figur 3. 
 
FF3: Kan ett Attefallshus som byggs med två våningsplan uppfylla certifierad 
passivhusstandard? 
 
Likt forskningsfråga 1 har denna fråga angripits med en deduktiv ansats och har därav utgjorts 
av en kvantitativ studie. Datainsamling till FF1 har legat till grund för hypotesen ”det går att 
bygga ett Attefallshus med två våningsplan som uppfyller kravspecifikationer för ett 
passivhus”, varefter ytterligare datainsamling har skett för att styrka detta påstående. Utifrån 
insamlad information funnen i kravspecifikationer hos FEBY12 och Boverket har en 
checklista upprättats över punkter och områden som bör behandlas för att avgöra ifall 
hypotesen kan förkastas eller inte. Checklistan har sedan systematiskt behandlats med hjälp 
av olika beräkningsmetoder för att avgöra ifall aktuella kravnivåer är möjliga att uppnå inom 
”referensramen Attefallshus”.  Se Figur 4.  
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3.3 Process: Utveckling av idéer och forskningsfrågor 
 
Utvecklingen av forskningsfrågor har skett löpande under datainsamlingens gång i en iterativ 
process. Datainsamlingen har initialt utgjort en grund för att kunna upprätta forskningsfrågor 
inom ämnet. Teorin, baserad på datainsamling så som internetsökning, telefonsamtal, 
mailkontakt och personliga möten har fått utgöra referensramen för studien.  
 

 
Figur 2:  Utveckling av de tre forskningsfrågorna. 
 
Den ursprungliga idén var relativt bred, ostrukturerad och krävde en hel del 
bakgrundsundersökning. Därför inleddes hela studien med en dryg månads 
kunskapsinhämtande inom de planlagda ämnesområdena.  
 
Studiens utgångspunkt var hypotesen ”det går att köpa Attefallshus som uppfyller vissa typer 
av miljöklassningssystem och/eller lågenergikoncept”. Denna hypotes visade sig senare kunna 
förkastas då utfallet av marknadsundersökningen inte visade på något så pass specificerat 
utbud. Det klargjordes även att ett hus i storleken av ett Attefallshus byggt i ett plan inte 
kunde uppnå kravnivåerna för passivhus. Frågeformuleringarna fick efter dessa insikter 
modifieras. Modifikationerna grundade sig dels på marknadsundersökningen, vilken visade på 
utbudet av Attefallshus med lågenergiprofilering och energieffektivitet i fokus. Samt på det 
outredda påståendet att kravnivån för projekterat passivhus kunde uppnås av ett Attefallshus 
konstruerat i två separata våningsplan.  
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3.4 Urvalsprocess: Avsmalnande av urvalsgrupp för forskningsfråga 2 
 
Den kvalitativa studien har skett i enlighet med Brymans (2004) tillvägagångssätt och 
huvudsteg. Följande sökkriterier och avsmalningar har lett fram till en urvalsgrupp om sex 
stycken husproducenter som avslutningsvis har kunnat analyseras i resultatet och legat till 
grund för slutsatser och diskussioner gällande forskningsfråga 2. 

 
Figur 3:  Avsmalnande urvalsprocess gällande forskningsfråga 2.  
 
Den initiala hypotesen som studien utgick från krävde att en marknadsundersökning utfördes. 
Idén var att hitta återförsäljare utav Attefallshus vilka var projekterade enligt olika typ av 
lågenergikoncept. Marknadsundersökningen utfördes genom en urvalsprocess som började 
med en urvalsgrupp om både byggvaruhus och husproducenter.  
 
Sökkriterier skärptes allt eftersom undersökningen pågick för att få ett resulterande utfall som 
omfattade en lagom stor grupp för en djupare analys. Den slutgiltiga gruppen har en 
gemensam nämnare att marknadsföra sig med att sälja Attefallshus vilka hävdas ha någon typ 
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av energiprofilering. Benämningen på energiprofileringen varierar mellan begreppen 
”energieffektiv”, ”energismart” och med ”lågenergistandard”.  
 

3.5 Process och beräkningsgång för forskningsfråga 3 
 
Tillvägagångssättet för den deduktiva ansatsen med medföljande kvantitativa studie angående 
forskningsfråga 3 beskrivs nedan med hjälp av Figur 4. 
Här tydliggörs den iterativa process som varit särskilt tydlig i denna del utav studien.  

 
Figur 4:  Beräkningsgång och process gällande forskningsfråga 3.  
 
Processen inleddes med lokalisering utav parametrar med tillhörande kravnivåer lämpliga för 
Attefallshuset. En checklista upprättades utifrån bestämmelser i FEBY12, BBR och SIS. 
Därefter valdes lämpliga beräkningshjälpmedel så som Excel och Sketch-Up ut. De formler 
och beräkningsgångar för ett projekterat passivhus som beskrivs i FEBY12 kräver att en del 
förarbete är utfört, därav den iterativa processen. Ett steg fick tas tillbaka och fundamentala 
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parametrar så som geometri och vägguppbyggnad fick fastställas först för att arbetet skulle 
kunna drivas framåt. 
 
Studerandet av formfaktorns inverkan, vilken nämns i Figur 4, syftade till att undersöka vilka 
geometriska förhållanden som var mest optimala för ändamålet i fråga. Detta studerande 
genomfördes i Excel genom att variera Attefallshusets omslutande och tempererade area med 
hjälp av variationer av byggnadens geometri. Ett så lågt värde som möjligt på formfaktorn 
eftersträvades och visade sig möjliggöras då den omslutande arean var så stor som möjligt. En 
kubistisk husform tillämpades för att höjdbestämmelser i BBR skulle kunna maximeras.  
  
Ett examensarbete (Widegren, 2015) baserat på en utredning gällande ett Attefallshus 
projekterat som ett plusenergihus hittades och användes för att jämföra formfaktorn för detta 
hus med passivhus-Attefallshusets. Detta i syfte att avgöra rimligheten utav uppskattade 
geometriska förhållanden och därmed dess möjlighet att vara tillräckliga för att uppnå en typ 
av lågenergikoncept.   
 
Attefallshusets geometri är bunden ur många olika aspekter så som måttbegränsning enligt 
Boverkets byggregler, tillgänglighetskrav enligt Svensk Standard, önskan om att bygga ett 
hus med två fullvärdiga våningsplan samt tjocklekar på samtliga ingående konstruktionsdelar. 
  
Utgångspunkt för elementens uppbyggnad grundas i riktlinjer för U-värden för respektive 
konstruktionsdel. Detta med anledning av att inga bestämda kravnivåer för just 
värmegenomgångskoefficienter finns enligt FEBY12. Det sammanvägda U-värdet har 
beräknats med hjälp av Isoverboken (Isover, 2007) samt ”Tillämpad byggnadsfysik” 
(Petersson, 2007).  
 
Idén om att utforma Attefallshuset med en källarvåning uppkom vid ett besök på en 
utställning av Attefallshus, vilken nämns i Figur 2 och 6. Val av att skapa ett alternativt 
utformningsförslag med placering av huset i suterräng motiverades genom att ett förslag utan 
förändring av marknivåer vid entrédörren var önskvärt att visa. 
 
Då husets form och placering, både på tomten och även geografiskt sett, kunde arbetet med 
checklistan återupptas. Formler och beräkningsgång för de parametrar som avser kravnivåer 
för passivhus (värmeeffektbehov, värmeenergibehov samt värmeförlusttal) hämtades direkt 
från FEBY12. 
 
Formler gällande ingående värden till kravnivåerna (så som tex transmissionsförluster, 
luftflöden och  uteluftstemperaturer) hämtades från ”Projektering av VVS-installationer” 
(Warfvinge & Dahlbom, 2010) samt från kompendiet ”Värmebehovsberäkning” (Warfvinge 
& Jensen, 2001). 
 
I FEBY12 beskrivs schablonvärden för projekterande fas. Dessa värden har hjälpt till att 
kunna avgöra rimliga uppskattningar av parametrar vilka kan vara svåra att bestämma exakt 
för ett ”projekterat passivhus”.  
 
Slutligen då värden uppnåtts för samtliga parametrar i checklistan påbörjades en analys 
gällande vilka värden som hade en mest avgörande roll för resultatet.  
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3.6 Hur är studiens delar sammankopplade?  
 
Nedan visas en grafisk sammanfattning över hur teorikapitlets olika delar och studiens olika 
områden är kopplade till varandra.  

 
Figur 5:  Tankekarta över hur alla delar kopplas samman.  

Den röda streckade linjen representerar forskningsfråga 1 och 3.  
Den blå streckade linjen representerar forskningsfråga 2. 
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3.7 Flödesschema över arbetsprocessen  
 
Nedan visas en grafisk sammanfattning över hur hela studiens process har byggts upp. 

 
Figur 6:  Flödesschema över hela arbetsprocessen.
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4. RESULTAT OCH ANALYS 
 
Kapitlet presenterar och ger en objektiv analys av vad studien har resulterat i. Analysen 
genomförs genom att ställa resultat från tillämpade metoder för datainsamlande mot det 
teoretiska underlaget. Resultat och analys presenteras kategoriserat utifrån de tre 
forskningsfrågorna.  
 

4.1 Går det att bygga ett rimligt Attefallshus som ett certifierat passivhus? 
(FF1) 
 
Under datainsamlingens gång för den kvantitativa studien påträffades projekt ”CO2mpis” i 
Alingsås. En gymnasieklass från Alströmergymnasiet hade fått möjlighet att i samarbete med 
Passivhuscentrum, Tommy Byggare samt Byggproduktionsingenjörsutbildningen bygga ett 
Attefallshus med hjälp av passivhusteknik. (Passivhuscentrum, 2014) 
 
För att vidare ta reda på ifall detta Attefallshus verkligen var ett riktigt passivhus eller ifall det 
endast var byggt med tekniker ämnade för passivhus gjordes ett besök på Passivhuscentrum. 
 
Resultat ifrån intervju med projektledare (personligt möte, 2015-09-29) angående Attefallshus 
och passivhus sammanfattas enligt följande: 
 
Det är teoretiskt sett möjligt att bygga ett Attefallshus som ett passivhus, men det skulle i så 
fall bli med helt orimliga förhållanden. Väggtjocklekar skulle behöva vara av överdriven 
storlek vilket skulle medföra en alldeles för liten bebolig yta. Väggsammansättningen skulle 
bli orimlig med dagens konventionella isolermaterial och hade behövt uppgå till en tjocklek 
på närmare en hel meter. 
 
Ifall man som ett alternativ till konventionellt isolermaterial skulle använda sig utav någon 
typ av superisolerande material skulle kostnaderna bli orimligt dyra i avseende på vad för 
slags hus man försökte bygga. Dessutom hade åtgärder så som tätning med plåt behövt göras 
för att Attefallshuset skulle kunna bevara värme. Attefallshuset skulle bli ”världens dyraste 
Attefallshus, och dessutom med minimal boyta”. Det går inte att finna en rimlig motivering 
till att bygga enligt sådana principer för ändamålet. Att isolera mycket tar som tidigare nämnt 
mycket yta, och med ständigt stigande bostadspriser är kvadratmeterpriset i dagsläget en av de 
avgörande faktorerna för utformning vid projektering utav nybyggnationer.  
 
Det går inte att passivhuscertifiera ett Attefallshus men det finns dock alla möjligheter att 
bygga ett mycket energieffektivt Attefallshus. Då man bygger enligt passivhusets principer 
kan fördelar dras så som små köldbryggor, god isolerande förmåga, täthet med bra fönster och 
dörrar samt effektiv ventilation med värmeåtervinning. 
 
Den centrala anledningen till att passivhuscertifiering inte kan uppnås är att förhållandet 
mellan klimatskal och bostadsvolym blir för stort samt att köldbryggor blir utav avgörande 
storlek.  
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Passivhuscentrum är överens om att en mini-nivå för storleken på passivhus med avseende på 
värmeåtgången (kWh/m2 år) är 70 m2 i ett plan. Ett hus av mindre storlek, i ett våningsplan, 
kommer inte att kunna uppnå kravnivåerna för passivhuscertifiering. 
 
Ifall ett andra våningsplan skulle introduceras i sammanhanget skulle andra möjligheter 
uppstå. Ett ytterligare våningsplan skulle bidra till en större tempererad yta och färre 
köldbryggor i förhållande i bostadsvolymen. 
 
Efter att ha konstaterat att ett certifierat passivhus inte är möjligt för ett Attefallshus byggt 
med ett våningsplan återkommer projekt CO2mpis: 
 
Projektledaren förklarar (personligt möte, 2015-09-29) att det inte är möjligt att påstå att ett 
passivhus delvis uppfyller en kravspecifikation. Enda möjligheten att uppnå en certifiering är 
ifall samtliga parametrar uppnår ställda kravnivåer.  
 
Standardbyggnation är i dagsläget lågenergibyggnader eller energieffektivt byggande. Nya 
bestämmelser i BBR gällande NNE-byggnation kommer att leda till en ytterligare skärpning 
utav energikrav. Passivhus är en certifieringsstandard av lågenergihus (marknadens tuffaste 
energicertifiering), som definierar vilka krav som skall gälla för färdig produkt; hur det skall 
mätas och hur det skall redovisas. 
 
Attefallshuset CO2mpis kan inte kalla sig för ett passivhus, därav sägs det vara ”byggt med 
passivhusteknik”. Som tidigare nämnt är det fullt möjligt att bygga ”ett mycket energieffektivt 
Attefallshus”, och det är precis vad projekt CO2mpis har siktat på att åstadkomma.  
 
Energieffektiviteten i fråga har uppnåtts genom att tillämpa passivhustekniker. CO2mpis har 
ett eget ventilationssystem, installerade solceller på taket, vindsnurra och en batteribackup.  
 
Vad för väggtjocklek som har använts eller vilket värde på värmeåtgång som uppnåddes var 
inte relevant vid projektets gång, utan fokus låg på att lära ut olika typer av passivhustekniker 
till gymnasieeleverna.  
 
För att återkoppla resultaten från datainsamlingen till det teoretiska underlaget finns det enligt 
FEBY (2012) inga mini-nivåer för byggnaders storlek då kravspecifikationerna är 
tillämpbara.  
 
Enligt projektledaren (personligt möte, 2015-09-29) är förhållandet mellan klimatskal och 
bostadsvolym den centrala anledningen till varför kravnivåerna för passivhus ej kan nås för 
Attefallshuset. Detta förhållande motsvaras av begreppet ”formfaktor” vilket nämns i FEBY 
(2012).  
 
Sammanhanget då formfaktorn nämns i FEBY (2012) är i kapitel 6, övriga byggnadskrav. 
Små byggnader med formfaktorer över 1,7 tillåts ha ett ökat läckageluftflöde. Dock nämns det 
inget ytterligare i kravspecifikationerna kring formfaktorn vilket kan vara bristfälligt då det är 
ett så pass centralt begrepp och anledningen till tillämpbart användningsområde för 
certifiering.  
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4.2 Hur ser utbudet av energieffektiva Attefallshus ut på marknaden idag? 
(FF2) 

Byggvaruhus  
 
Marknadsundersökningen visar på att byggvaruhus i första hand agerar återförsäljare av 
modeller från olika husproducenter. 
 
Ingen av de husproducenter som funnits i byggvaruhusens utbud har valt att nischa sig med 
lågenergi eller energieffektivisering. Därav faller byggvaruhusen och dess utbud utanför 
ramen för undersökningen gällande forskningsfråga 2.  
 

 
  

 
Byggvaruhus 

 
JABO Polhus Trähuset Luoman Egna 

modeller 

Byggmax 

(Byggmax, 2015) 
 X X   

Beijer Byggmaterial 

(Beijer Byggmaterial, 2015) 
X     

K-Rauta 

(K-Rauta, 2015) 
X    1 egen 

Bygg Hemma 

(ByggHemma, 2015) 
X  X   

Woody 

(Woody, 2015) 
X     

Fredells 

(Fredells, 2015) 
X     

Bauhaus 

(Bauhaus, 2015) 
   X  

Hornbach 

(Hornbach, 2015) 
X     

Skånska Byggvaror 

(SkånskaByggvaror, 2015) 
    1 egen 

HUS och STUGA 

(HUSochSTUGA, 2015) 
X X    

Tabell 7:  Tabellerat utbud över vilka husproducenter byggvaruhusen agerar 
återförsäljare till. 
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Husproducenter 
 
Då byggvaruhusens utbud inte gav det resultat som eftersöktes breddades sökområdet till 
husproducenter. De företag som kunde kategoriseras in under ramen för forskningsfråga 2 
presenteras nedan i tabellerad form. Denna sammanfattning och dessa slagord är motivering 
till varför producenterna i fråga har valts ut till den jämförande studien. 
 
Den information som fanns att hämta för husproducenterna via respektive hemsida visade på 
hur ett flertal producenter väljer att profilera sig med att sälja Attefallhus som behandlar vissa 
typer av aspekter gällande energieffektivisering.  
 
 
Tabell 8:  Sammanfattning av utfallet av urvalsprocessen för husproducenterna. 

 Företagens slagord som anspelar på energieffektivisering har markerats ut och 
har använts vid anpassning för respektive intervju.  

 

 

Husproducent Sammanfattning Slagord 

Eco-Flex-House 
(EcoFlexHouse, 2015) 

”Isolerar nästan dubbelt så mycket 
som traditionell isolering” 

”Tål fuktiga miljöer mycket bra” 
Möjlighet till solcellspaket och 

värmepumpssystem. 

Underhållsfritt 
50 % mindre värmeförbrukning 

Otroligt energieffektiva 
Låga uppvärmningskostnader 

Inga köldbryggor 
Energisnål konstruktion 

Modulhus 
(Modulhus, 2015) 

”Bestående ur ett miljömedvetet 
perspektiv” 

Lågt U-värde 
Låga driftskostnader 

Smart isolering 
Låg energiförbrukning 

Hälsinge Fjäll- och Kusthus 
(Hälsinge fjäll- och kusthus, 2015) 

”Klimatsmarta hus” 
”Alla detaljer genomtänkta ur ett 

miljöperspektiv” 
”Ställer höga miljökrav på 

leverantörer och oss själva” 

Treglasfönster 
Full isolering 

Året-runt-standard 
Högsta kvalitet 

Ev frånluftsvärmepump 
Energisnåla 

PlanB Hus 
(PlanB Hus, 2015) 

”Energiklass C, 155 kWh/m2, år” 
”Energisnåla fönster” 

”Fullisolerade” 
”Uppvärmning med termostat” 

Högsta/bästa kvalitet 
Energieffektivitet 

Miljövänlighet 

Arvesund 
(Arvesund, 2015) 

”Håller svensk standard och möter 
de krav på energi och hållbarhet 

som krävs av en modern 
konstruktion” 

Bra miljöval 
Energieffektiva 
Nyttjas året runt 

25 kvadrat hus 
(25KvadratHus, 2015) 

”Lågenergihus som standard!” 
”elburen/vattenburen golvvärme 

eller luft/värme-pump” 
”Uppfyller BBR” 

”Smart och hög boendestandard” 
”Tätt hus med få köldbryggor” 

”Konstruktionen av Attefallshus 
har ursprung i konstruktion för 

villor”  
”Elburen golvvärme” 

”Trä – hållbart material” 

Lågenergihus 
Energiförbrukning på 41 kWh/m2 

Hög standard 
Året-runt-boende 

Välisolerade 
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Husproducenterna gav nedanstående sammanfattande beskrivning av sig själva under de 
intervjuer som genomförts. Företagen fick möjlighet att berätta om sig själva, sitt koncept och 
sin filosofi kring hållbarhetstänk och energieffektivisering. Informationen är tillhandahållen 
med hjälp av olika typer av metoder, vilka presenteras i tabellen.  
 
 
Tabell 9:  Sammanfattning av intervjuer och informationsinsamling rörande 

husproducenternas helhetstänk. 

 
 
 
 

 
 

Husproducent Intervjuform Sammanfattning intervju 

Eco-Flex-House Telefonintervju 

EPS-frigolit som de använder sig utav ger inte bättre U-värden än 
med konventionellt isolermaterial, men det bidrar till att inga 

köldbryggor fås då konstruktionen blir helt tät. Det enda luftläckage 
som fås blir i form av det man själv styr över genom ventilation. 

Dörrar och fönster med bra U-värden prioriteras. 
Variation och kundanpassning är deras affärsidé. Huset ska kunna 

växa/krympa/förändras med livet och ekonomisk situation.  
Hållbart att kunna bygga om och lägga till/ta bort delar av huset. 

Enkelt att demontera/montera/sälja vidare. Framtidsvisioner om en 
begagnatmarknad. 

Materialen är effektiva och hållbara över tiden.  
De är även lätta och kräver inga tunga transporter.  

Kunderna har valmöjlighet att sätta solpaneler på taken samt 
installera värmepumpar. Kundens prisbild avgör hur pass 

energieffektivt huset kommer att bli.  

Modulhus Telefonintervju 

Har som princip att bygga Attefallshus med precis samma tekniker 
som deras villor/boningshus. Attefallshuset blir ”som ett rum av ett 

hus”.  
Husen levereras nyckelfärdiga och byggs inomhus i fabriksmiljö 

vilket bidrar till en bättre och tätare konstruktion. 

Hälsinge Fjäll- och 
Kusthus 

Endast 
mailkontakt 

Endast kort mailkontakt.  
Utgår från sammanfattning av info från hemsidan. 

PlanB Hus Endast info via 
hemsida Utgår från sammanfattning av info från hemsidan. 

Arvesund Telefonintervju 
Började leverera Attefallshus i och med ”lagstiftningen”. Anpassade 
då sina befintliga gårdshus efter regleringar. Attefallshusen ska ha 
samma standard som deras fritidshus och levereras fullisolerade.  

25 kvadrat hus Endast 
mailkontakt 

Erbjuder en bra konstruktion med gullfiberisolering.  
Värmeberäkningar med materialet har villor har gett 34 W/m2,år för 

villor. 
För Attefallshusen har denna siffra gått upp till 41 W/m2,år. 

De avser byta till cellulosa för att fuktminimera, dock ”inget på 
besparingssidan”.   
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Nedan visas en sammanfattande tabell över svar från de öppna och anpassade intervjufrågor 
som ställdes till husproducenterna.  
 
 
Tabell 10:  Sammanfattning av intervjufrågor gällande begrepp och metoder för 

effektivisering utav Attefallshusen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Husproducent Varför lågenergi eller 
energieffektiv? 

Tekniska lösningar? 
Annat är tjock isolering? 
Ambitioner för täta hus? 

Eco-Flex-House 

Företaget har inte som mål att ”bli 
störst i Sverige” utan vill jobba sig 

uppåt succesivt, en kund i taget. 
Riktar sig till folk som tänker 

långsiktigt. Vill sticka ut i mängden 
med tekniska och praktiska lösningar. 

 
EPS-isolering isolerar nästan 50 
% mer än traditionell isolering. 
Detta pga att inga springor fås. 
Har en egen aspekt än de andra 

producenterna i 
”hållbarhetstänket” med att kunna 

sälja vidare. 
 

Modulhus 

Vill ligga i framkant för teknisk 
utveckling. Är ett relativt nytt företag 
men har stora framtidsvisioner med 
nya hållbara material och alternativa 
lösningar så som mobilstyrt hem med 

koll på förbrukning osv. 

”Byggs likadant som ett stort 
hus”. 

Framtidsvisioner om att kunna 
leverera hus med solpaneler osv.  
Tätheten maximeras genom att 

husen monteras i så stor 
utsträckning som möjligt inne i 

fabrik/skyddad miljö. 

Hälsinge Fjäll- och 
Kusthus Ingen info 

Korslägger väggisoleringen för att 
minska köldbryggor.  

På deras större villor används 
värmepump, Nibe F370. 

PlanB Hus Ingen info Ingen info 

Arvesund 

Mycket isolering och  
lågt U-värde.  

Det enda företaget som nämnde att 
det faktiskt finns en kravnivå enligt 
Boverket som Attefallshuset faktiskt 

måste uppfylla i avseende på U-
värde. 

3-glasfönster och fullgod 
ytterdörr, båda med låga U-

värden.  
Erbjuder en egen 

”Arvesundsdörr” eller en 
”diplomatdörr”. 

Mycket isolering. 

25 kvadrat hus Bygger Attefallshusen med samma 
tekniker som för deras villor.  

Tjockleken på väggarna är det 
som främst prioriteras. 

Kommer inom snar framtid börja 
leverera konstruktioner med 

cellulosa för att kunna bygga ännu 
tätare och fuktminimera.  
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Nedan visas en sammanfattande tabell över den information som inhämtats via intervjuerna 
angående specifika tekniska egenskaper för husproducenternas Attefallshus.  
 
 
Tabell 11:  Sammanfattning av tekniska specifikationer för Attefallshusen. 
 
 

 
Underlag med frågor som intervjuerna baserats på presenteras i Bilaga 7. 
 
  

Husproducent Dimensioner isolering 
vägg/golv/tak 

U-värde 
vägg/golv/tak 

Eco-Flex-House 

ESP-isolerade väggar (cellplast). 
Vägg: ca 100 mm 

Finns ingen standardlösning,  
allt kundanpassas. 

Kundens önskan om pris avgör.  

Finns ingen standardlösning,  
allt kundanpassas 

”U-värden stämmer inte med 
verkligheten”. 

Finns möjligheter att ”i princip” 
uppnå ett plusenergihus, om så 

önskas. 

Modulhus 

Vägg: 300 mm med dagens 
”konventionella isolermaterial”. 

Har ett nytt material på gång 
baserat på plast/profan.  

Tätningsmedel som bildar ett helt 
tätt lager. Kräver endast 175 mm 

för samma effekt som för det 
material de använder idag. 

Ingen info 

Hälsinge Fjäll- och Kusthus 

Glasullsisolering 
Tak: 145 + 45 mm 
Vägg: 3 x 45 mm 

Golv: 145 mm 

Har inga uträkningar på U-
värden. 

PlanB Hus 

Isolering: 
Tak: 200 mm 

Vägg: 200 mm 
Golv: 200 mm 

Fönster: Uw = 0,99 W/m2,K 
Dörr: Uw = 1,1 W/m2,K 

Arvesund 

Isolering: 
Vägg: 140 mm 

Tak: - 
Golv: ”Fullisolerad”  

U-värden enligt reglering 
Boverket för hus som ska 

värmas upp mer än 10 grader 
under 6 månader.  

(Anm: dvs U=0,33) 

25 kvadrat hus 
Gullfiberisolering 

Vägg/Tak/Golv: 
”Runda 300 mm i samtliga delar”. 

0,15 W/m2,K 
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Objektiv jämförelse av husproducenters värderingar utifrån intervjuer 
 
Studien visar på en lätt variation bland husproducenternas syn på begreppen ”energieffektiv” 
och ”lågenergihus”. De intervjuade producenterna har något åtskilda aspekter av vad 
begreppen omfattar för typ av värderingar. 
 
En allmän iakttagelse som gjorts för samtliga företag är att deras Attefallshus byggs ”med 
samma principer som en vanlig villa”. Vad detta innebär är att producenterna, vilka de flesta 
även har villor och fritidshus till försäljning, inte gör någon avsevärd förändring på 
vägguppbyggnad och isolertjocklek för Attefallshusen jämfört med deras övriga 
byggnadstyper.  
 
De husproducenter som använder sig utav konventionella isolermaterial så som 
gullfiberisolering, glasullsisolering eller annan typ av ospecificerad minerallullsinsolering, har 
en relativ bred variation bland isolertjocklekar i väggar. Producenterna levererar en variation 
mellan dryga 100 mm upp till 300 mm. En tredubbling utav tjocklek på isolermaterial 
kommer av förklarliga skäl att göra en avsevärd skillnad på byggnadens 
värmegenomsläpplighet.  
 
Att tillhandahålla ingående U-värden för Attefallshusens olika konstruktionsdelar var inte av 
intresse för fler än en husproducent i fråga. De andra producenterna påstod att det inte var 
relevant varken för dem eller för deras kunder. En producent hade aldrig fått frågan tidigare, 
en annan trodde inte på principen med U-värden och menade på att de inte stämmer överens 
med verkligheten.  
 
Endast en av producenterna nämnde lagstiftning och regleringarna enligt BBR (Um = 0,33 
W/m2,K) som ett motiv till varför de hävdar sig sälja energieffektiva hus med låga U-värden. 
 
Ett flertal av producenterna nämner dock att de använder sig utav dörrar och fönster med ”bra 
U-värden”. Enligt FEBY (2012) finns inga krav för passivhus men rekommendationer finns 
på 0,8 W/m2,K för fönster.  
 
Övrigt gemensamt för ett flertal utav producenterna: 
”Vi är nya på marknaden”. 
”Vi har framtidsvisioner om att använda oss utav mer effektiva isolermaterial”. 
”Vi har framtidsvisioner om att använda oss utav tekniker så som solpaneler”. 
 
Detta visar på att husproducenterna på sikt vill bli bättre och framstående på marknaden. Brist 
på regleringar i lagstiftning och enligt BBR är mest troligt en stor anledning till att 
producenterna inte har någon press på sig att leverera produkter som uppfyller några typer 
utav kravnivåer. 
 
En producent som stack ut ur mängden i avseende på hållbarhetstänk var Eco-Flex-House. 
Producenten tänker ett steg längre och visar hänsyn till olika faser av en byggnads livscykel. 
Hållbarhet för Eco-Flex-House handlar inte bara om byggnadens ingående material, 
utformning och uppbyggnad utan även om att ha ett flexibelt synsätt på hur ens hem kan 
förändras utefter sin livssituation.  
  



 

  40 

	
Kap 4 – Resultat & Analys 

	
	 	

4.4 Beräkningar tvåvånings-Attefall-passivshus (FF3) 
 

Attefallshusets utformning och uppbyggnad 

Formfaktor 
 
Motivet till att utforma ett Attefallshus med två våningsplan baserades på resultatet i 
forskningsfråga 1 (se Kap 4.1). Ett ytterligare våningsplan skulle minska formfaktorn avsevärt 
då tempererad area skulle fördubblas.  
 
Trots att ett Attefallshus i två våningsplan inte kommer att kunna uppnå en tempererad area 
på minst 70 m2, skulle en undersökning utav huruvida möjligheterna att uppnå FEBYs 
kravspecifikationer förändras då ett ytterligare våningsplan introducerades vara utav intresse. 
En analys av parametrar och kravnivåer skulle tillåta lokalisering utav vilken typ av 
problematik som kan förväntas uppstå vid certifiering, och senare vad det får för typ utav 
konsekvenser. 
 
Den resulterande formfaktorn för de två olika utformningsförslagen maximerades genom att 
bygga ett så högt Attefallshus som möjligt. Ju högre nockhöjd, desto enklare att kunna införa 
det andra våningsplanet och på så sätt maximera den tempererade arean.  
 
Enligt Boverket (2015a) är maximalt tillåtna nockhöjd 4 m. För att kunna utforma 
Attefallshuset utan att sänka på tillgänglighetskrav enligt SIS har bestämmelserna enligt 
Byggregler (2015) utnyttjas. Detta genom att ”medelmarknivån” har justerats på ett sätt så att 
Attefallshuset kan ha en totalhöjd som överskrider 4 m, samtidigt som beräknad nockhöjd 
fortfarande faller inom ramen för Boverkets regler.  
 
I förslag 2 är omslutande area maximerad genom att Attefallshuset är utformad enligt en 
kubistisk form. Eftersom tempererad area är maximerad och låst enligt Attefallshusets 
väggsammansättning och ytbegränsning kommer en så låg formfaktor som möjligt fås ifall 
omslutande area är så stor som möjligt. Förslag 2 kommer därmed att leda till en låg 
formfaktor vilket bidrar positivt till husets ur energisynpunkt, tidigare förklarat i Kap 3.5.  
 
I förslag 1 är Attefallshusets omslutande area något mindre än i förslag 2 på grund av en 
sänkning utav takhöjd och därmed en minskning utav väggareor. En minskad omslutande area 
kommer att bidra positivt till formfaktorns värde då parametern kommer att bli något lägre.  
 
En sänkning utav takhöjd strider mot bestämmelserna i SIS, men i Boverkets byggregler 
BBR18 Avsnitt 3:3 ”Rumshöjder” beskrivs hur takhöjden får lov att sänkas till 2,1 meter 
under snedtak. Därmed anses även förslag 1 vara godkänt tillgänglighetsmässigt. 
 

U-värden för byggnadsdelar, täthet och konstruktionsdetaljer 
 
Vidare utformning utav Attefallshuset har skett med hjälp utav Isover konstruktionsexempel. 
Samtliga konstruktionsdelar finns presenterade i Isoverboken. Konstruktionslösningarna är 
väletablerade, välbeprövade, typgodkända och kan enligt beskrivningarna anpassas och 
tillämpas för projektering utav passivhus. (Isoverboken, 2007) 
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Närmre information kring ingående material för samtliga lager i konstruktionerdelarna 
presenteras i Bilaga 1. 
 
Då takbeläggningen i utvald konstruktionslösning för tak är utav typen takpannor har hänsyn 
tagits till taklutningen i det mer välbearbetade utformningsförslaget, förslag 1. Minsta möjliga 
taklutning för ett tak med takpannor är 14° (Träguiden, 2003). 
 
För ett 5 meter brett hus motsvarar 14° en höjddifferens på 0,7 m. Denna höjddifferens har 
valts att delas upp genom utformningen av ett sadeltak. Taket har en höjddifferens på 0,35 m 
på vardera sida om den centralt placerade taknocken.  
 
I förslag 2 har Attefallshuset utformats med ett låglutande tak. Taktäckningen har inte valt att 
modifieras från förslag 1, vilket gör att förslaget är utav mer konceptuell karaktär.  
 
Planerna har samma utformning i både förslag 1 och 2. Sektionspilarna A-A visar var 
samtliga sektionsritningar är tagna.  

 
Figur 7:  Planritningar för Attefallshuset. Planritningarna är likadana för förslag 1 & 2. 
 
Planernas utformning har gjorts med hänsyn till bestämmelserna av tillgänglighetskrav enligt 
Svensk Standard SS 914221:2006 samt SS 914231 (Se Kap 2.4 för mått på normalnivå för 
tillgänglighet). 
 
 
Resultat av husets utformning: Ritningar och förklaringar. 
 
Attefallshusets fullständiga dimensioner presenteras i Bilaga 1. Fullständiga förslagsritningar 
(planer, sektioner och detaljer) presenteras i Bilaga 5 (förslag 1) och Bilaga 6 (förslag 2). 
 
Nästkommande avsnitt förklarar Attefallshusets höjd och tomtplacering för de båda förslagen.   
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Attefallshusets höjd och tomtplacering 
 
Det finns många möjliga kombinationer och därmed alternativ till utformningen utav 
Attefallshuset utan att minska på takhöjden enligt Svensk Standard. 
 
Experimentering med takhöjd och tomtplacering, beskriven i Kap 3.5, resulterade i två 
stycken olika förslag med vardera två tillhörande alternativ. Dessa kommer att presenteras 
närmre under nästkommande rubriker.  
 
De två lösningarna representerar ett förslag för vardera taktyp samt markjusteringsmetod. 
Marknivån går att variera hur som helst så länge medelvärdet av våningshöjden är mindre än 
4 m. Fördelningen mellan marknivåer för husets fyra hörn har alltså många fler möjliga 
lösningar än vad som presenteras i denna rapport.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 8:  Våningshöjder och elementtjocklekar för Attefallshusen i de två förslagen.  

Förslag 1 visas till vänster och förslag 2 visas till höger. 
 

Förslag 1 är utformat för att minimera behovet av att sänka kravnivåerna i SIS. Därför har en 
våningshöjd på 2,4 meter använts både i entréplan och för högsta takhöjden i våning 1. 
 
Minsta möjliga takhöjd enligt SIS beräknas här från innertakets högsta punkt. Detta gör att 
takhöjden i husets hörn kommer att sänkas något till 2,10 meter. Som tidigare nämnt är 2,1 
meters takhöjd rekommenderat som minsta möjliga höjd under snedtak enligt BBR18, och 
detta tillsammans med önskad taklutning ligger till grund för utvalda mått i förslag 1. 
 
Förslag 2 visar på hur det kan möjliggöras att gräva ner huset utan att hela entréplan hamnar 
under jord. Att ljusinsläpp ska vara en möjlighet kommer medföra problem med förslag 2 där 
takhöjden i vån 1 behöver minskas avsevärt från kraven i SIS, här förslagsvis till 1,9 m. 
 
Förslag 2 har utgått från ett konceptuellt hus med samma konstruktionsexempel för taket som 
i Förslag 1, men denna gång har taket ingen lutning. På så sätt inte förloras ingen ytterligare 
takhöjd från det redan tveksamma förenklingar som har gjorts.  
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Förslag 1 
 
- Alternativ A:  Gräva ner hela huset jämnt runt om. 
- Alternativ B:  Placering av huset i brant suterräng.   
 
Justeringar som gjorts för att vinna höjd: 
Takhöjd entréplan   2,4 m 
Högsta takhöjd våning 1   2,4 m 
Lägsta takhöjd våning 1   2,1 m 
 
Dessa höjder innebär att ingen minskning utav kravnivåer i SIS eller BBR behöver göras. 
 
Alternativ B - Placering i suterräng:  Marknivå: Våningshöjd-mark: 
Hörn 1    0 m 5,8 m 
Hörn 2    0 m 5,8 m 
Hörn 3    2,8 m 3,0 m 
Hörn 4    4,7 m 1,1 m 
 
Jämn nedgrävning enligt alternativ A/  
Husets höjd utifrån medelmarknivå  1,875 m 3,925 m 
 
Alternativ A - Jämn nedgrävning: 
Gräva ner huset jämnt fördelat utifrån alternativ B.  
Det vill säga, marknivåer i samtliga hörn är -1,875 m. 

 
 
Figur 9:  Sektionsritningar för Attefallshuset i förslag 1.  

Alternativ A visas till vänster och alternativ B visas till höger. 
 
Utvalda marknivåer och våningshöjder motiveras i alternativ B med att båda hörn mot 
entrédörren önskas vara befriade från suterrängen. Ett tredje hörn är placerat i nivå med 
mellanbjälklaget, och nivån för det fjärde hörnet är en påföljd av kriterierna så att 
medelmarknivån för samtliga hörn är mindre än 4 m. 
 
Samtliga förslagsritningar till förslag 1 presenteras på ritning A1, Bilaga 5. 
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Förslag 2 
 
- Alternativ A:  Gräva ner hela huset jämnt runt om.  
- Alternativ B:  Placering av huset i brant suterräng.  
 
Justeringar som gjorts för att vinna höjd: 
Takhöjd entréplan   2,3 m 
Högsta takhöjd våning 1   1,9 m 
 
Fördelningen av våningshöjderna går att göras på annat vis, exempelvis jämnt med 2,1 m i 
båda plan, så länge summan av de två blir 4,2 m. En minskning utav krav på höjdnivåer enligt 
SIS har gjorts i detta förslag. Motivering till detta lyder att husets totala höjd önskades vara 
något lägre än i förslag 1 för att på så sätt kunna skapa en jämn nedgrävning i alternativ A 
som tillåter fönster och ljusinsläpp även på entréplan. 
 
Alternativ B - Placering i suterräng:  Marknivå: Våningshöjd-mark: 
Hörn 1    0 m 5,2 m 
Hörn 2    0 m 5,2 m 
Hörn 3    1,6 m 3,6 m 
Hörn 4    3,5 m 1,7 m 
 
Jämn nedgrävning enligt alternativ A/  
Husets höjd utifrån medelmarknivå  1,275 m 3,925 m 
 
Alternativ A - Jämn nedgrävning: 
Gräva ner huset jämnt fördelat utifrån alternativ B.  
Det vill säga, marknivåer i samtliga hörn är -1,275 m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 10:  Sektionsritningar för Attefallshuset i Förslag 2.  

Alternativ A visas till vänster och alternativ B visas till höger. 
 
Fördelning utav marknivåer i alternativ B följer ungefär samma resonemang som i förslag 1. 
Hörn 3 har anpassats så att det ska vara möjligt att ha ett fönster i bottenplan på ytterligare en 
fasad och nivån för hörn 4 är resulterande av tidigare kriterier. 
 
Samtliga förslagsritningar till Förslag 1 presenteras på ritning A2, Bilaga 6.   
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Resultat av samtliga beräkningar från upprättad kravspecifikation 
 
Nedan presenteras samtliga parametrar som beräknats för tvåvånings-Attefall-passivhuset. 
Utvalda parametrar är baserade dels på allmänna krav för ett hus av denna storlek enligt BBR, 
samt specificerade krav för passivhus enligt FEBY12.  
 
Samtliga kravnivåer, vilka tidigare har presenterats i Tabell 3, har valts ut för ett eluppvärmt 
hus placerat i Göteborg och klimatzon III. Kravnivåerna i FEBY (2012) är kategoriserade 
utefter Sveriges klimatzoner enligt BBR19. Zon III har hårdast reglerade krav enligt FEBY12. 
Detta antas bero på att hus placerade i södra Sverige med årsmedeltemperatur mer fördelaktig 
för ändamålet kommer att ha lättare att uppnå lägre värden på parametrar för 
energianvändning. Möjlighet till passivhuscertifiering kan därmed antas vara oberoende 
geografisk placering då högre medeltemperaturer kompenseras med skärpta kravnivåer.  
 
Tabell 12:  Sammanfattning av beräknade parametrar gällande det projekterade Attefalls-

passivhuset i forskningsfråga 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parametrarna E och Especifik är möjliga att beräkna med hjälp av två stycken separata metoder. 
Värdet presenterat till vänster i Tabell 12 är resultat från metoden för årsmedeltemperatur och 
värdet till höger är resultat för metoden för gradtimmar. Utförliga beräkningar för samtliga 
parametrar presenteras i Bilaga 1-4.  

 
Genomsnittlig 

värmegenomgångs-
koefficient 

Genomsnittligt 
luftläckage vid 50 Pa 

tryckskillnad 

Värme-
effektbehov 

Beteckning 
och enhet 

Um 
[W/m2K] 

q50 
[l/s m2] 

P 
[W] 

Beräknat värde 0,19 0,35 60,0 

Krav enl. BBR 0,33 0,6 Inget krav 

Krav enl. 
FEBY12 

Rekommendation: 
0,15/byggnadsdel 

0,8 för fönster 
0,5 Inget krav 

Godkänt? Ja: alla byggnadsdelar 
uppfyller riktlinjer. JA - 

 Värme- 
energibehov 

Specifik 
energianvändning Värmeförlusttal 

Beteckning 
och enhet 

E 
[kWh/,år] 

Especifik 
[kWh/m2Atemp,år] 

VFTDVUT 
[W/m2Atemp] 

Beräknat värde 526,0 / 1219,6 28,4 / 65,8 30,7 

Krav enl. BBR Inget krav Inget krav Inget krav 

Krav enl. 
FEBY12 Inget krav 27 17,0 

Godkänt? - NEJ: Årsmedeltemp. 
NEJ: Gradtimmar NEJ 
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Värmegenomgångskoefficient, Um 
 
Med bred marginal uppfyller Attefallshuset kravet för genomsnittligt U-värde enligt BBR 
(0,33 W/m2K). 
 
Attefallshuset uppfyller även rekommendationer för byggnadsdelars separata U-värde  
(0,15 W/m2K för vardera tak, vägg och golv). 

Värmeeffektbehov, P 
 
Byggnadens värmeeffektbehov kommer att avgöra ifall någon ytterligare värmeeffekttillförsel 
är nödvändig. Beräknat värmeeffektbehov har tagit hänsyn till tempererad area och värdet 
uppgår till 60 W. Detta värde kan jämföras med det faktum att en sovande vuxen människa 
genererar i vila ungefär lika många watt som personen väger i kg (NyTeknik, 2006). 
 
En person med vikt på 60 kg skulle i detta fall motsvara ca 60 W och därav kan analysen 
göras att genererad värme från boende i detta fall skulle kunna vara tillräcklig för att täcka det 
beräknade värmeeffektbehovet. 
 
Beräknat värde för värmeeffektbehovet är här baserat på en uppskattning av Egratis till 3000 
kWh enligt Warfvinge och Jensen (2001). Ett mer exakt värde på Egratis kan beräknas med 
hjälp av FEBY12 ”prognosvärden”. 

Värmeenergibehov, E 
 
Attefallshuset får ett beräknat värde för värmeenergibehov som skiljer sig avsevärt åt 
beroende på vilken beräkningsmetod som används. Utfallet diskuteras vidare i Kap 5.3. 
 
Värmeenergibehov beräknat med hjälp av gradtimmar blir cirka dubbelt så stort som 
värmeenergibehovet beräknat med hjälp av årsmedeltemperatur. 

Specifik energianvändning, Especifik 
 
Precis som ovan får Attefallshuset ett beräknat värde för specifik energianvändning som 
skiljer sig avsevärt åt beroende på vilken beräkningsmetod som används. Även här skiljer sig 
värdena åt ungefär med en faktor 2. 
 
Ingen av metoderna uppfyller FEBYs kravnivå för specifik energianvändning. 
Energianvändningen beräknat med årsmedeltemperaturen är dock inte långt ifrån kravnivån.  

Värmeförlusttal, VFTDVUT 
 
Jämfört med FEBY12:s krav på VFT-tal (17 W/m2Atemp) är Attefallshusets beräknade värde 
(30,7 W/m2Atemp) långt ifrån godkänt. 
 
Parametern VFT  är oberoende både värmeenergibehovet samt specifik energianvändning. 
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Analys utav beräknade parametrar till kravspecifikationen 
 
Med hjälp av exceldokument där samtliga beräkningar utfördes kunde det genom experiment 
med parametrar genomföras en analys över var problematik kunde tänkas uppstå, samt vilka 
parametrar som var av avgörande roll för möjligheter till certifiering.  
 
Det konstaterades att: 
- Den dimensionerande vinterutetemperaturen, DVUT, är låst till Attefallshusets geometri och 
har därmed mycket begränsade möjligheter att kunna sänkas ytterligare. 
- Den tempererade arean, Atemp, är maximerad i och med två våningsplan och väggtjocklek. 
- Ovanstående leder till att det är byggnadens värmeförlustkoefficient, HT, som måste minskas 
för att kravspecifikationerna ska kunna uppnås.  
- En minskning utav HT innebär att det är parametrar för husets täthet, qvent och qläck, som 
måste minskas. Dock är dessa värden redan utav minimal storlek och vid experiment med en 
minskning utav dem visade sig förändring av slutresultatet vara utav obetydande storlek.  
 
Vid experimentering genom variation av Atemp till dess att kravnivån för värmeförlusttalet är 
nådd, (VFT = 17 W/m2Atemp) tydliggörs att Atemp måste ökas till 70 m2 innan det är möjligt. 
Detta resultat är precis i enlighet med kravnivån för FEBYs tillämpbarhet, satt utav 
Passivhuscentrum.  
 
Resultat från ovanstående experiment kan sammanfattas som att det är tempererad area och 
därmed Attefallshusets geometri som är den avgörande faktorn. Attefallshusets 
värmegenomgångskoefficient och därmed vägguppbyggnaden har visats vara av mindre 
betydelse i detta avseende. Ifall väggtjocklekar skulle minskas genom en ersättning utav 
konventionella isolermaterial mot superisolerande skulle ett Attefallshus utformat enligt 
regelverket ändå aldrig kunna uppnå en tempererad area över 70 m2. 
 
För att vidare ta reda på vad som skulle ske ifall den tempererade arean drogs till sin spets 
experimenterades det utifrån en konceptuell superisolerande vägg. Vid antagande att en vägg 
skulle kunna komponeras ihop där väggtjockleken endast uppgick till 10 cm samtidigt som en 
lika låg värmegenomgångskoeffecient som tidigare erhölls (Um = 0,19 W/m2K) skulle den 
tempererade arean kunna uppgå till maximalt 46,09 m2. 
 
Utifrån den nya maximerade tempererade arean utfördes en analys genom varierad 
omslutande area. Resultatet från analysen presenteras i nedanstående tabell. 
 

Parameter Enligt 
utformningsförslag 

Minskning 
utav Aom 

Ytterligare minskning 
utav Aom 

Aom [m2] 172,8 154 120 

HT [W/K] 32,8 29,3 22,9 

VFT [W/m2Atemp] 23,9 21,3 16,7 
 
Tabell 13:  Analys genom variation utav omslutande area för Attefallshuset.  
 
Analysen tydliggjorde att under de omständigheter då den tempererade arean är av utav 
maximal storlek måste den omslutande arean måste minskas till 120 m2 för att kravnivån för 
värmeförlusttalet ska kunna nås.  
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Detta innebär att omslutande area ska sänkas med drygt 50 m2 samtidigt som alla övriga 
parametrar förblir oförändrade. Det inses lätt att detta ej kommer att kunna vara möjligt.  
 

Konkret: Gick det att räkna hem?  
 
Nej, med avseende på genomförda beräkningar enligt utvalda tillvägagångsätt och metoder är 
det inte möjligt för ett rimligt Attefallshus byggt med två stycken våningsplan att uppfylla 
kravspecifikationer för ett passivhus.  
 
Då ett flertal av parametrarna är en betydande bit bort från att vara godkända skulle ytterligare 
noggrannhet i beräkning utav U-värde inte påverka resultatet tillräckligt mycket för att få ett 
annat utfall. Det är även möjligt att genomföra en mer noggrann uppskattning av tillgodosedd 
gratisvärme enligt angivelser i FEBY (2012), men som tidigare nämnt är VFT-talet oberoende 
parametrarna för energibehov och energianvändning. 
 
Attefallshusets olika utformningsförslag samt experiment med variation utav omslutande area 
visar på att husets geometri är av betydande storlek för resultatet. 
 
Ifall Attefallshuset utformades enligt andra principer och andra geometriska former skulle 
eventuellt kravnivån för värmeförlusttal kunna närmas ytterligare. Stor tveksamhet ställs dock 
till möjligheten att kunna uppnå nivån på 17 W/m2Atemp utan att förbise Attefallshusets 
geometriska regleringar enligt BBR.  
 
Storleken på den tempererade arean var av större betydelse än övriga parametrar, och det 
faktum att ett ytterligare våningsplan introducerades kunde med hjälp av genomförda 
beräkningar inte kompensera för detta. 
 

4.5 Energilagringsmöjligheter i Attefallshus (Framtidsvisioner) 
 

Visioner kring framtida möjligheter att kunna lagra Attefallshusets alstrade energi stöttes på i 
två separata sammanhang under studiens gång. Det första tillfället var vid intervju med 
projektledare på Passivhuscentrum (2015-09-29), då energilagringsmöjligheter nämndes som 
en helt ny teknik på marknaden.  
 
Göteborgsbaserade företaget ”box of ENERGY” har utvecklat nya tekniker för 
energilagringssystem där det möjliggörs att ta tillvara på extra energi från sommarmånaderna 
och lagra denna inför vinterhalvåret. (Box of ENERGY, 2015). 
 
En framtidsvision att kunna tillgodose behov av extraenergi för sitt Attefallshus genom att 
koppla upp huset tillfälligt mot en elbil nämndes både av projektledare på Passivhuscentrum 
(personligt möte, 2015-09-29) och av Eco-Flex-House (telefonintervju, 2015-09-19).  
 
Leverantörer av bilbatterier för elbilar, så som Tesla motors, har även börjat utveckla batterier 
för hemmabruk. Teslas konceptuella batteri Powerwall kommer inom snar framtid att kunna 
möjliggöra lagring utav energi från en byggnads solpaneler som senare kan användas för att 
tillgodose elektricitet vid behov. (Tesla, 2015)
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5. DISKUSSION OCH SLUTSATS 
 
Kapitlet kategoriseras i enlighet med tidigare kapitel utifrån de tre forskningsfrågorna. 
Kortfattade svar på frågorna kommer att ges vilka följs av en diskussion kring studiens 
validitet och reliabilitet. Avslutningsvis summeras hela studien med sammanfattade slutsatser 
och diskussioner.  
 

5.1 Forskningsfråga 1 
 
”Går det att projektera ett rimligt Attefallshus som uppfyller certifierad 
passivhusstandard?” 

Svar: 
 
Nej, det går inte att projektera ett Attefallshus med rimliga materialval och dimensioner som 
uppfyller certifierad passivhusstandard. Detta beror på husets begränsade möjligheter i 
utformning med hänsyn till byggnadens storlek och medföljande formfaktor reglerad av 
bestämmelser i BBR. 

Vad har detta för betydelse? 
 
Det finns inga bestämmelser enligt FEBY12 som säger att ”dessa kravspecifikationer är 
tillämpbara på hus med en tempererad area större än en viss nivå”, men det är så 
kravspecifikationerna fungerar. Har man en byggnad med en tempererad area mindre än 70 
m2

 kommer inte kravnivåerna i FEBY12 kunna uppnås, hur pass välisolerade och täta väggar 
man än konstruerar. 

Är detta ett problem/Vad har detta för konsekvenser? 
 
Frågan är ifall det borde finnas anpassade kravspecifikationer för hus med en tempererad area 
mindre än 70 m2 så att de också har möjlighet att kunna passivhuscertifieras? 
 
Det kanske är helt onödigt att passivhuscertifiera ett Attefallshus. Det är en lång och krånglig 
process att gå igenom och frågan är ifall det finns motiv till att genomföra detta för en så pass 
liten komplementbyggnad.  
 
Men, FEBY12 har utformat kravspecifikationer som inget hus av mindre storlek kan uppnå. 
Nu med det ”nya” Attefallshuset har man en typ av boendeform som inte tidigare funnits. 
Huset ska kunna fungera som en helt självständig bostad och då måste den kunna uppfylla en 
rad olika funktioner då faciliteter tillhörande tomtens ursprungliga byggnad inte 
nödvändigtvis kan nyttjas.  
 
Ifall man ska bo i Attefallshuset permanent är byggnaden ”av typen bostad” och det är då 
anmärkningsvärt att byggnaden ska falla utanför kategorin ”all nybyggnation” eftersom att 
byggnadstypen är befriad från energideklarering, trots dess användningsområde. 
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Det finns inte några regleringar enligt BBR som uppmuntrar till att Attefallshus byggs 
energieffektivt eller enligt någon typ av lågenergikoncept. Inga kravnivåer med avseende på 
energiförbrukning är satta trots husets användningsområde. Detta kan tyckas vara bristfälligt i 
och med kommande bestämmelser enligt EPBD. 
 

Reflektioner över resultatet 
 
Det fanns en stor brist på information att tillgodose för underlag till forskningsfråga 1. 
Information från datainsamling genom internetsökningar, både via utbudet hos 
husproducenter och även via bestämmelser enligt BBR och FEBY12 var ibland svårtolkad 
och motsägelsefull.  
 
Svaret på forskningsfråga 1 är helt baserat på uttalande från en, i sammanhanget mycket 
trovärdig, källa. Resultatet från forskningsfråga 3 kommer att kunna stödja uttalandet 
ytterligare och även bidra med en djupare förståelse kring bakomliggande faktorer till utfallet.  
 
Studien har en brist då den inte kan förklara ”vad det skulle göra för skillnad” ifall ett 
Attefallshus skulle uppnå diverse typer av kravnivåer för energiförbrukning. Det ligger 
utanför studiens ramar att undersöka motiv till ”att lägga ned mödan”, och mäta den mot ”vad 
det gör för nytta”. 
 
Anledningen till att studien trycker på att det skulle vara önskvärt med kravnivåer för 
Attefallshuset är för att det har visat sig finnas ett glapp mellan vad EPBD säger och vad BBR 
säger.  
 
EPBD säger att all nybyggnation måste uppfylla krav för nära-noll-energi år 2020. 
BBR säger att Attefallshusen är befriade från energideklarering och därmed faller utanför 
ramarna för begreppet ”all nybyggnation”. 
 
Kanske är anledningen till detta just det som fallit utanför studiens ramar att undersöka. Det 
kanske helt enkelt är så att huset är av sådan storlek att det inte skulle ha någon betydelse eller 
göra för liten skillnad? 
 
Men kanske är anledningen istället den att det inte tidigare har varit möjligt att kunna bo 
permanent i ett så pass litet hus och att BBR inte är uppdaterat så att alla permanenta bostäder 
faktiskt måste energideklareras? 
 
Ponera att det visst gör skillnad att bygga ett Attefallshus energieffektivt då alla små 
effektiviseringar faktiskt bidrar positivt i det långa loppet. Det finns enligt resultat från FF2 
uppenbarligen en efterfråga och en marknad för energieffektiva småhus. Marknaden skulle 
vara betydligt mycket större och mer dominerande ifall de små husen hade energikrav på sig 
enligt lagstiftning.  
 
Kraven enligt BBR skulle vara mycket mindre förvirrande och motsägelsefulla (både mot sig 
själva och mot bestämmelserna enligt EPBD) ifall byggnadens användningsområde hade 
större betydelse för kravnivåerna än byggnadens storlek. 
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5.2 Forskningsfråga 2 
 
”Hur skiljer sig värderingen bakom begreppen ”lågenergi” och 
”energieffektiv” mellan olika husproducenter i Attefallshus-sammanhang?” 

Svar: 
 
Värderingarna är av liknande karaktär.  
I det stora hela anses ett Attefallshus, bland producenterna, vara effektivt i avseende på 
hållbarhet och energi ifall det byggs enligt samma principer som en relativt energieffektiv 
traditionell villa. Specifika U-värdesberäkningar för Attefallshuset är inte utav intresse utan 
producenterna förlitar sig på att bygga enligt samma principer som för sina enbostadshus. 
 

Vad har husproducenters ordval för betydelse för konsumenten? 
 
Begreppen ”lågenergi” och ”energieffektiv” har visat sig vara mer eller mindre definitionslösa 
och beror helt på vad man har för utgångspunkt.  
 
Resultatet i FF1 visar att Attefallshuset inte kommer kunna uppnå passivhusstandard, vilket är 
den vanligaste typen av lågenergikoncept.  
 
Självklart kan ett hus fortfarande vara ”energieffektivt”, men med tanke på att det begreppet 
egentligen inte betyder något annat än att det ska ”ha lägre energiförbrukning än vad kraven 
säger” samtidigt som Attefallshuset inte har ett enda krav mer än U-värdet på sig, så är detta 
faktum inte särskilt svårt alls att uppnå.  
 
Producenterna verkar generellt sett vara ointresserade av alla typer av beräkningar, så steget 
för dem att bygga enligt någon typ av certifierat lågenergikoncept (och ta hänsyn till andra 
typer av kravnivåer än just U-värdet) är antagligen väldigt långt. Att hävda att husen är 
”lågenergihus” när man inte är intresserad av vad olika lågenergikoncept innebär tyder också 
på att man endast använder sig utav säljande begrepp. 
 
Därav kan slutsatsen dras att i detta sammanhang kan det vara missvisande för konsumenten 
att producenten använder säljande begrepp eftersom det inte verkar betyda något specifikt. 
 
Husproducenterna tycks använda just marknadsföring, och det verkar inte rimma så bra mot 
definitioner och regleringar.  
 

Är detta ett problem/Vad har detta för konsekvenser? 
 
Det finns egentligen ingen specifik åtgärd som har tagits för att göra dessa Attefallshus extra 
energieffektiva. 
 
Frågan är ifall det är missvisande att använda sig utav ”säljande” begrepp som egentligen inte 
betyder någonting?  
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Det kan tyckas vara märkligt att hävda att husen har ”bra U-värden” när uppskattningar endast 
är utförda och inga faktiska beräkningar på saker och ting har gjorts. 
 

Reflektioner över resultatet 
 
Som tidigare nämnt i tillhörande analys (Kap 4.3) har vissa av producenterna inte några U-
värdesberäkningar att tillhandahålla. Ett vanligt svar är av typen: ”sådant har vi inte räknat 
på”. 
 
Kanske är det inte ett orimligt svar med tanke på att Attefallshuset enligt BBR inte behöver 
energideklareras och därmed inte behöver visa upp beräkningar för tillexempel U-värde.  
Även det faktum att Attefallshuset är bygglovsbefriat medför att inga sådana beräknar 
behöver redovisas. Det är tveksamt ifall ens ett bygglovspliktigt hus utav denna storlek hade 
behövt redovisa detaljerad beräkning över U-värde enligt BBRs föreskrifter. 
 
Men, om man profilerar sig med att sälja ett ”energieffektivt” hus, är det då rimligt att inte ha 
ens funderat över vad huset har för U-värde? 
 
Kanske är det rimligt, med tanke på ovanstående. Och också kanske det i avseende av hur 
pass ”enkelt” det ändå var att uppnå BBR-kravet på 0,33 W/m2K.  
 
Bygger man ett hus av storlek Attefallshus med ”samma teknik som en vanlig villa”, vilket 
också är en vanlig formulering hos husproducenterna, har undersökningen visat att man oftast 
menar att man har precis likadan vägguppbyggnad och samma teknik som för ett vanligt 
enfamiljshus. Och därmed kommer U-värdet ”automatiskt” att uppnå 0,33 W/m2K eftersom 
att huset är så väldigt litet. 
 
Denna studie har visat i och med FF3 hur pass enkelt det är att uppnå de allmänna 
passivhusrekommendationerna på 0,15 W/m2K per byggnadsdel, ifall man lägger manken till. 
I forskningsfråga 3 har Attefallshuset, likt husproducenternas filosofi, utformats enligt 
principerna för en ”energieffektiv villa” då Isovers konstruktionsexempel har tillämpats. 
Kanske hade husproducenterna kunnat ”tjäna ännu mer” på att vara mer uppmärksamma på 
vilka U-värden de levererar Attefallshus med. Det är mycket möjligt att ett flertal av dem har 
ett mycket bättre värde än vad BBR kräver, med tanke på deras konstruktionsprinciper. 
 
Enligt vad som antytts i diskussionskapitlet för FF1 (Kap 5.1), finns det inga bestämmelser 
enligt BBR som uppmuntrar till effektiva Attefallshus i avseende på energiförbrukningen.  
Resultatet av marknadsundersökningen visar på ett utbud trots regleringarna. Och detta utbud 
hade antagligen varit ännu mer dominerande ifall gynnsamma regleringar fanns.  
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5.3 Forskningsfråga 3 
 
”Kan ett Attefallshus som byggs med två våningsplan uppfylla certifierad 
passivhusstandard?” 

Svar: 
 
Nej, enligt studiens uppskattningar, beräkningar och motiverade utformningar är det inte 
möjligt för ett Attefallshus i två våningsplan att uppfylla kravspecifikationer för ett passivhus.  
 

Skulle det vara möjligt att uppfylla certifiering vid annorlunda antaganden? 
 
Forskningsfrågans resultat visar på stor tveksamhet till möjligheter att passivhuscertifiera ett 
Attefallshus. Tillhörande analys stödjer det faktum att kravspecifikationen för passivhus 
skulle vara mycket svår att uppnå även vid förändrade antaganden och utformningar. 
Attefallshusets begränsade möjligheter till utformning enligt bestämmelserna i BBR är helt 
enkelt inte kompatibla med kravspecifikationer för passivhus enligt FEBY12.  
 
Det finns naturligtvis många fler förslag och möjligheter till lösningar som kan kringgå 
höjdkravet på 4 m än studiens presenterade utformningsförslag 1 och 2. 
 
Alternativa utformningar för Attefallshusets tak skulle eventuellt kunna leda till mindre 
väggarea och mindre omslutande area, vilket eftersöks i avseende på att få ett lägre VFT-tal.  
Byggnadens värmeeffekt blir såklart mindre ifall ytan som genererad värme kan passera 
genom är mindre. 
 
Dock kommer förändring utav väggarean att påverka våningshöjderna, vilket skulle strida mot 
de redan tveksamma förenklingarna och avskalningarna som gjorts utav kravnivåer enligt SIS. 
 
Analys för forskningsfråga 3 (Kap 4.4) tyder på att en ytterligare noggrannhet i beräkningar 
utav både U-värde samt parametrar för energiförbrukning mest troligt inte skulle förändra 
resultatet att passivhuscertifiering inte är möjlig för Attefallshuset. 
 

Vad beror detta på? 
 
Enligt resultat för FF1 (Kap 4.1) är FEBY12 inte tillämpbara på hus under 70 m2. Resultatet 
för FF3 bekräftar samma hypotes och hävdar ännu en gång att det är husets geometri som är 
den centrala anledningen till varför det inte är möjligt.   
 
För att passivhuscertifiering ska vara en möjlighet för ett Attefallshus så som det är reglerat i 
dagsläget enligt BBR, skulle det behövas en modifierad version av kravnivåer i FEBY12 som 
lämpar sig för mindre byggnader. 
 

Är detta ett problem/Vad har detta för konsekvenser? 
 
Motsägelser har konstaterats i BBR angående byggnaders användningsområde och storlek. 
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Är det rätt eller fel att kravet på husets storlek går före användningsområdet? 
Kanske borde Attefallshus energideklarareras ändå. Detta diskuteras mer i Kap 5.2. 
 
Skulle denna justering utav bestämmelser göras skulle det säkert finnas motiv till att även 
uppdatera FEBY så att kravnivåer finns för exempelvis VFT-talet som ett hus mindre än 70 
m2 kan uppnå. Alltså; beslut måste komma högre ovanifrån för att FEBY ska kunna ge 
möjlighet att passivhuscertifiera mindre hus, exempelvis av storleken Attefallshus. 
 

Reflektioner över resultatet 
 
Studien och resultatet för FF3 väcker ett antal spontana frågor beträffande 
utformningsförslagen. Exempelvis: Skulle någon bygga ett Attefallshus enligt dessa förslag? 
Är det verkligen önskvärt att bo i ett hus med detta utseende? Hur dyrt skulle det egentligen 
bli att upprätta ett hus av denna typ? 
 
För att uppnå alla tillgänglighetskrav enligt SIS har förenklingar varit tvungna att utföras i 
utformningsförslagen. Ett Attefallshus på 25 m2 har mycket begränsade möjligheter att kunna 
uppfylla alla krav för normalnivå. Att tillgodose alla behov på så liten yta är ännu en ekvation 
som inte går ihop. Attefallshuset kan i detta avseende jämföras med studentlägenheter vilka 
vanligen är utav ungefär samma storlek. Dessa är inte ”godkända” enligt normalnivå för SIS 
utan har sänkta kravnivåer för olika typer av invändiga mått.  
 
Gällande utförda beräkningar till utformningsförslagen har samma beräknade parametrar 
använts till båda förslag trots att de geometriskt sett skiljer sig något åt. I verkligt fall kommer 
ytterväggsarean att bli något förändrad då husets nockhöjd sänks från 5,8 till 5,2 m i 
utformningsförslag 2. När den omslutande arean blir större påverkar det marginellt mer 
förmånligt eftersom husets energiförbrukning blir något mindre då den ska ”sippra igenom” 
ett mindre skal. 
 
Även linjära köldbryggor kommer att förändras något, men inte så att det märkbart påverkar 
den genomsnittliga värmegenomgångskoefficienten. Detta eftersom att förlustfaktorerna är 
utav så pass låga värden. Den förlustfaktor som är utav störst betydelse är för anslutningar 
mellan platta-yttervägg (Se Bilaga 1). Då båda utformningsförslag har en kvadratisk 
bottenplatta kommer dessa köldbryggor redan att ha minimerats eftersom omkretsen för en 
kvadrat med samma area som en rektangel alltid kommer att vara mindre. 
 
Markförhållanden kommer givetvis också att påverka U-värdet. Ingen hänsyn har tagits till 
huruvida vissa väggar borde beräknas enligt principer för källarväggar då de är placerade i 
anslutning till mark eller berg.  
 
Värdet för värmeenergi och specifik energianvändning skiljer sig åt med en faktor 2 beroende 
på vilken metod som används för beräkning; gradtimmar eller årsmedeltemperatur. 
Antagligen är den ena eller båda felaktigt uppskattade. Ifall gradtimmarna sänks från 40 000 
till 20 000 kommer värdena att stämma överens med varandra. Detta är dock helt orimligt 
med tanke på att gradtimmarna hämtas i tabell utifrån värdet på gränstemperaturen, så 
variablerna bör vara beroende utav varandra. Kanske är det fel på tabellen där värdet är 
hämtat, eller så ligger felet i ekvationen. 
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Gällande bygglovsbefriandet av Attefallshuset har det noterats att utformningsförslagen 
kräver rätt så omfattande markarbeten och en hel del schaktning för att de ska kunna vara 
möjliga. Ifall detta skulle påverka Attefallshusets befriande från bygglov är svårt att säga då 
det är beroende på hur tomten ser ut från första början, och vad kommunen i fråga har för 
egna bestämmelser gällande frågan.  
 
Att anmäla ett bygge och tillhandahålla ett startbesked kan i detta fall kunna bli en lika 
komplicerad och omfattande process som att faktiskt lämna in bygglovshandlingar från 
början.  
 
Det enda man ”tjänar” på att bygga en komplementbostad enligt Attefallshusreglerna är att 
man slipper söka bygglov. Ifall man ändå måste gå igenom en komplicerad process kanske 
man tjänar mer i längden ifall man kan tillgodose exempelvis en högre nockhöjd eller större 
byggnadsarea. Det är möjligt att det i så fall skulle göra att komplementbostaden blev mer 
attraktiv att bo i. 
 

5.4 Övergripande slutsatser från hela studien 
 
Resultaten visar att Attefallshus inte kan utformas så att det uppfyller kraven för passivhus 
ifall huset utformas på ett funktionellt vis. Alltså framstår det som önskvärt att utveckla 
regelverk beträffande energianvändning som är tillämpliga även för små byggnader. Då inga 
ändamålsenliga krav finns för små hus innebär det att branschen inte har något tryck på sig att 
utvecklas vidare.  
 
Förslagsvis borde energideklarering finnas även för små hus och därmed för Attefallshus. Ett 
sådant införande skulle innebära ändring av regleringar över vad som befrias från 
energideklaration enligt BBR. Detta skulle därmed kunna ge incitament för FEBY att 
utveckla kravspecifikationer lämpliga för små hus. 
 
Ett av syftena för Attefallshuset då det infördes var att villaägare skulle kunna öka sin 
bostadsarea på ett enkelt vis. Ifall man ser det som att en bostadsarea som från början behöver 
energideklareras ökas bör det vara självklart att även ökningen ska ingå i energideklarationen 
för hela fastigheten. Detta faktum skulle bidra ytterligare till anledning att modifiera BBR så 
att Attefallshuset inte nödvändigtvis faller under kategorin för befriat från energideklaration. 
 
En negativ konsekvens som skulle uppstå ifall Attefallshuset behövde energideklareras är att 
det skulle försvåra processen att upprätta det. Bygglovsbefriat och enkelt att uppföra rimmar 
inte särskilt bra med energideklaration, vilket skulle kräva en ökad kompetens och förståelse 
för byggnadsfysik och byggnadskonstruktion för byggherren. 
 
Då studien har kunnat konstatera att det är Attefallshusets geometri och därmed fysikens lagar 
som sätter stopp för passivhuscertifieringen finns det inte mycket mer att göra i det avseendet. 
Det går inte att förändra det faktum att små byggnader har alldeles för liten omslutande area i 
förhållande till volymen för att kunna uppnå dagens satta kravnivåer. Det som däremot går att 
förändra är införa anpassade kravnivåer för passivhus för små byggnader – FEBY som går att 
tillämpa på hus som är mindre än 70 m2.  
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Ifall denna typ av kravspecifikation fanns skulle det möjliggöra att nya Attefallshus som 
byggs kommer att vara i enlighet med kommande bestämmelser, EPBD, och motsägande 
bestämmelser i BBR skulle kunna undvikas. 
 
Husproducenter vilka själva säger sig sälja energieffektiva eller lågenergi-Attefallshus skulle i 
och med förändrade regleringar få ett större tryck på sig att leverera vad som sägs. 
Producenterna skulle behöva bli mer medvetna om vad begreppen innebär och branschen 
skulle kunna utvecklas i rätt riktning för det högaktuella kommande begreppet nära-
nollenergi.  
 

5.5 Metoddiskussion 
 
FF1: 
Då resultatet för den första forskningsfrågan är baserad i stort sett helt och hållet från 
uttalandet från en person har en avstämning utifrån intervjun, en så kallad 
respondentvalidering (Bryman, 2004) utförts.  
 
Studiens viktigaste informant, projektledare på Passivhuscentrum, har fått möjlighet att 
kommentera beskrivning utifrån intervjun. Informantens trovärdighet är mycket hög med 
tanke på position och kunskap inom området.  
 
FF2: 
Den största delen utav datainsamling gällande FF2 har skett iterativt under 
avsmalningsprocessen utav urvalsgruppen. Den information som har varit utav störst 
betydelse för analys och diskussion har dock baserats på svar från de olika intervjuerna. 
Strukturerade frågor har anpassat för vardera husproducent i enlighet med Brymans (2004) 
beskrivning av tillvägagångssätt vid en kvalitativ studie.  
 
Det ospecificerade frågeformuläret (presenteras i Bilaga 7) anpassades efter producenten i 
fråga och de specifika ord som noterats vid datainsamlingen via husproducenternas webbsidor 
var just de ord som byttes ut vid formuläranpassningen. 
 
Denna typ av anpassning skulle kunna ses som en brist på strukturering av intervjuerna då 
både formulering och kommunikationsmedel inte är av identisk sort. Men i och med att de 
intervjuade ges möjlighet att kunna relatera frågor till deras egen verksamhet bidrar det till att 
svaren mest troligtvis blir mer specifika och korrekta. Och detta tillför validitet för studien. 
 
Den slutgiltiga urvalsgruppen anses vara representativ för samtliga husproducenter då den är 
noggrant utförd och dokumenterad. Enligt Brymans (2004) beskrivning utav urval genom 
internetsökningar finns det såklart brister i att täcka upp i och med sökmotorers oförmåga att 
täcka upp all dokumentation som finns tillgänglig.  
 
FF3:  
Reliabiliteten för Isovers förslag på uppbyggnad av ingående element är hög eftersom 
leverantören är en utav de största på marknaden. Enligt beskrivningar för 
konstruktionsexemplen kan elementen användas vid passivhusprojektering. 
 
Reliabiliteten för formler, beräkningar och kravnivåer bör också vara mycket hög då de allra 
flesta är hämtade direkt ur FEBY utan några fler mellansteg. 
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Då det i diskussionskapitlet har radats upp många tveksamheter i både utformning och 
beräkningar kommer reliabiliteten såklart att sänkas något. Dock har studien ändå utfört det 
den syftat till att utföra, på ett lagom djup och inom tidsramen för examensarbetet. 
 

5.6 Förslag på vidare forskning 
 
Det hade troligtvis inte varit särskilt intressant med en ny studie av beräknande karaktär där 
en mer detaljerad undersökning genomförs kring möjlighet att passivhuscertifiera små hus 
utifrån hur kravspecifikationerna är utformade i dagsläget.  
 
Vad som hade varit mer intressant att se är konkreta exempel på exakt hur kravnivåer i BBR 
eller FEBY (alternativt en kombination av båda) hade behövt modifieras för att skapa en 
version som är tillämpbar på små byggnader. 
 
En studie utav denna typ hade med fördel kunnat ha tillhörande undersökning som ger en bild 
över varför man ska ge sig på att passivhuscertifiera ett Attefallshus; Vad skulle det ha för 
betydelse att ”gå igenom allt krångel” och ”till vilken nytta”? 
 
Det hade även varit intressant att undersöka hur de beskrivna framtidsvisionerna (Kap 4.5) 
över energilagringsmöjligheter hade kunnat tänkas bidra till nästkommande typer av 
energieffektiva Attefallshus. 
 
Som Boverket och Energimyndigheten i skrivande stund redan är igång med att utföra, är en 
definition av nära-nollenergi önskvärt att ta del av så snart som möjligt. Tiden mellan att 
definitionen ska vara satt till dess att EU-direktivet börjar gälla är mycket kort. Detta kan 
tänkas bli problematiskt då det nu har kunna konstaterats att det är mycket enklare för stora 
byggnader att uppnå olika typer av lågenergikoncept. Stora byggnader tar såklart längre tid att 
projektera, och det skulle kunna tänkas vara knapert med tid mellan det att man vet precis vad 
NNE betyder till dess att dessa kravspecifikationer måste uppfyllas. 
 
Då studien har kunnat visa på att passivhuskrav inte är tillämpbara på små byggnader kan det 
antas att kommande krav för NNE inte heller är kompatibla med byggnader av storleken 
Attefallshus. Önskvärt skulle i detta fall vara att en förenklad version av NNE-krav för små 
hus. 
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Bilaga 1 – Beräkning värmegenomgångskoefficient, U 
 
Konstruktionslösningar hämtade från Isoverboken, (Isover, 2007).  
Förslag på fönster och dörr med låga U-värden från Ekstrands fönster, (Ekstrands, 2015). 
Beräkningsgång, ekvationer och ingångsvärden hämtade ur Byggnadsfysik, (Petersson, 2009). 
 
Följande beräkningar är baserade på ett Attefallshus med taknockshöjd 5,8 m, det vill säga 
utformningsförslag 1. I förslag 2 fås något förändrade areor för byggnadsdelarna. Vid 
avrundning blir U-värdet det samma (0,19 W/m2K) för båda förslag.  
 
Ingående material för respektive byggnadselement: 
 
Platta på mark, G:201 Snedtak, S:301 Yttervägg, Y:202 

Betong Takpannor Lockpanel 

Styrolit isolerskiva Ströläkt och bärläkt Luftspalt 

Dränerande material Underlagspapp Isover Fasadskiva 31 

Geotextilduk Isover Takboard 33 Gipsbaserad kompositskiva  

 

Råspont Isover UNI-skiva 36 

 

Luftspalt Träregel vertikal 

 Isover Takstolsskiva P33 Isover plastfolie 

 Träbalk vertikal Isover UNI-skiva 36 

 Plastfolie Träregel vertikal 

 Isover UNI-skiva Gipsskiva 

 Träregel horisontell  

 Gipsskiva Gyproc  

 
Ingående byggnadselement: 
 
Byggnadsdel U-värde [W/m2K] Tjocklek [m] 

Platta på mark, G:201 0,11 0,2 

Snedtak, S:301 0,14 0,5 

Mellanbjälklag, M:203 - 0,3 

Yttervägg, Y:202 0,15 0,355 

Fönster, Ekstrands Fönster EC90 0,8 

 Dörr, Ekstrands Fönster 0,7 

 Innervägg - 0,1 



 

 

Attefallshusets dimensioner:  
 
Mått Längd [m] Bredd [m] Höjd [m] 

Platta på mark 5,0 5,0 0,2 

Medelmarknivå-Taknock - - 4,0 

Kortsida (YM) 5,0 - 5,45 

Långsida (YM) - 5,0 5,45 

Kortsida (IM) 4,29 - 4,75 

Långsida (IM) - 4,29 4,75 

 
 
Attefallshusets areor: 
 
Byggnadsdel Area [m2] 

Agolv (IM) 18,40 

Atemp  36,8 

Aplatta (YM) 25,0 

Avägg (YM, total inkl. fönster+dörr) 109,0 

Afönster 4,38 

Adörr 2,42 

Atak (YM) 25,2 

Aom (utvändigt mått) 159,2 

Aomsl (invändigt mått, ÖK+UK mellanbj) 177,6 

 
 
 
Summerade U-värden:  
 
Byggnadsdel U-värde [W/m2K] Area [m2] U∙A [W/K] 

Platta på mark 0,11 25,0 2,75 

Tak 0,14 25,2 3,53 

Yttervägg 0,15 102,21 15,33 

Fönster 0,8 4,38 3,50 

Dörr 0,7 2,42 1,69 

 

 
 𝑈!"##,! ∙ 𝐴! = 26,80 

 
 



 

 

Linjära köldbryggor:  
 
Förlustfaktorer hämtade från Tillämpad Byggnadsfysik (Petersson, 2009), s 279. 
 
Anslutningar Längd, lk [m] Förlustfaktor, ψk lk∙ψk [W/K] 

Tak-YV 20 0,02 0,40 

Platta-YV (dkant-iso = 100 mm) 18,9 0,058 1,10 

Dörrar-YV 6,6 0,02 0,13 

Fönster-YV 18,5 0,02 0,37 

Hörn: YV-YV 17,8 0,03 0,53 

IV-YV 9,2 0,01 0,092 

Mellanbjälklag-YV 20 0,02 0,40 

  

 
𝜓! ∙ 𝑙! = 3,02 

 
 
Enligt Petersson (2009) kan punktformiga köldbryggor, vilka uppstår exempelvis i hörn YV-
YV-TAK, i normala fall bortses från eftersom de uppstår i skärningspunkter mellan linjära 
köldbryggor.  
 
 
Genomsnittligt U-värde: 
 
Genomsnittlig värmegenomgångskoefficient Um, Ekv 4.32, s 264 (Petersson, 2009). 
 
 

𝑈! =
𝑈!"##,! ∙ 𝐴! + 𝜓! ∙ 𝑙! + 𝜒!

𝐴!"
 

 
 
Korrigerade U-värden Ukorr, Ekv 7.44, s 267 (Petersson, 2009). 
 

𝑈!"## = 𝑈 + Δ𝑈! + Δ𝑈! + Δ𝑈! 
 
 
Bortser från korrigerade U-värden då detta ska vara ett optimerat passivhus och därmed vara 
monterat med precision. Inga korrektioner på grund av fästanordningar, arbetsutförande eller 
väderförhållanden ska behöva göras. 
 
 
Den genomsnittliga värmegenomgångskoefficienten Um blir därmed:  
 
 

𝑈! = 𝟎,𝟏𝟖𝟕 𝑾/𝒎𝟐𝑲 
  



 

 

Bilaga 2 – Beräkning värmeeffektbehov, P 
 
Beräkningar baserade på ekvationer och beräkningsgång i ”Projektering av VVS-
installationer” (Warfving & Dahlbom, 2010) samt kompendiet ”Värmebehovsberäkning” 
(Warfvinge & Jensen, 2001). 
 
Ingående värden för Attefallshuset är hämtade från Bilaga 1. 
 
 
Transmissionsförluster: Ekv 2.4 (Warfvinge & Jensen, 2001). 
 

𝑄! = 𝑄!ö!"#$%&&'$ + 𝑈! ∙ 𝐴! = 𝟐𝟗,𝟖𝟐 𝑾/𝑲 
 
 
Ventilationsförluster: Ekv 2.5 (Warfvinge & Jensen, 2001). 
 

𝑄! = 𝑐 ∙ 𝜌 ∙ 𝑞!"#$ ∙ 1− 𝜈 ∙ 𝑑 + 𝑐 ∙ 𝜌 ∙ 𝑞!ä!"#$% 
 
där: 
c  = 1000 J/kg,K 
𝜌  = 1,2 kg/m3 

𝑞!"#$  = 0,00035 m3/s 
𝜈  = 0,8 - 
𝑑   = 1,0 - (ständig drift) 
𝑞!ä!"#$%   = 0,0003 m3/s 
 
 
Numeriskt fås: 
 

𝑄! = 𝟎,𝟒𝟒𝟒 [𝑾/𝑲] 
 
 
Total specifikt värmebehov: Ekv 2.3 (Warfvinge & Jensen, 2001). 
 

𝑄!"! = 𝑄! + 𝑄! = 𝟑𝟎,𝟐𝟔𝟒 𝑾/𝑲  
 
 
Gratisvärmetillskott: Ekv 2.6 (Warfvinge & Jensen, 2001). 
 

𝑃!"#$%& =
𝐸!"#$%&
8760  

 
där: 
Egratis antas uppgå till 3000 kWh enligt (Warfvinge & Jensen, 2001). 
 
 
 
 
 



 

 

Detta ger: 
 

𝑃!"#$%& = 𝟑𝟒𝟐,𝟓 𝑾 
 
 
Värmeeffektbehov: Ekv 2.2 (Warfvinge & Jensen, 2001). 
 

𝑃 = 𝑄!"! ∙ 𝑇!""# − 𝑇!"# − 𝑃!"#$%& 
 
Med ingående parametrar: 
 
Ort Normalortstemp,  

Tun [°C] 
Inomhustemp,  
Tinne [°C] 

Gränstemp, 
Tg [°C] 

Gradtimmar,  
Gt [°Ch/år] 

Göteborg 7,7 21 9,7 40300 
 
 
Tute sätts till normalårstemperaturen enligt Tabell 4.5 (Warfving & Dahlbom, 2010). 
Tinne sätts till 21°C vilket är den dimensionerande innetemperaturen enligt FEBY12. 
Gt hämtas i Tabell 4.4 utifrån Tg och Tun. 
 
 
Gränstemperatur: Ekv 2.7 (Warfvinge & Jensen, 2001). 
 

𝑇! = 𝑇!""# −
𝑃!"#$%&
𝑄!"!

= 𝟗,𝟕 °𝑪 

 
 
Detta ger Attefallshusets totala värmeeffektbehov: 
 

𝑃 = 𝟔𝟎,𝟎 𝑾 
 
 
 

 
  



 

 

Bilaga 3 – Beräkning värmeenergibehov, E 
 
Beräkningar baserade på ekvationer och beräkningsgång (Warfving & Dahlbom, 2010) samt 
kompendiet/formelbladet ”Värmebehovsberäkning” (Warfvinge & Jensen, 2001). 
Specifik energianvändning är beräknat enligt angivelser i FEBY12, Kap 8.3. 
 
Ingående värden för Attefallshuset är hämtade från Bilaga 1 och 2. 
 
 
1. Värmeenergibehovet beräknat med hjälp av gradtimmar: 
 
Värmeenergibehov: Ekv 2.11 (Warfvinge & Jensen, 2001). 
 

𝐸 = 𝑄!"! ∙ 𝐺! = 𝟏𝟐𝟏𝟗,𝟔 𝒌𝑾𝒉/å𝒓 
 
 
2. Värmeenergibehovet beräknat med hjälp av årsmedeltemperatur: 
 
Värmeenergibehov: Ekv 2.13 (Warfvinge & Jensen, 2001). 
 

𝐸 = 𝑄!"! ∙ 𝑇! − 𝑇!" ∙ 8760 = 𝟓𝟐𝟔,𝟎 𝒌𝑾𝒉/å𝒓 
 
 
 
Specifik energianvändning enligt FEBY12, Kap 8.3: 
 
 
1. Levererad värmeeffekt beräknat med hjälp av gradtimmar: 
 
 

𝐸!"#"$"$%& = 𝑃 ∙ 𝐺! = 𝟐𝟒𝟏𝟖,𝟖 𝒌𝑾𝒉/å𝒓 
 
Detta motsvarar: 
 

𝐸!"#$%&%' =
𝐸!"#"$"$%&
𝐴!"#$

= 𝟔𝟓,𝟖 𝒌𝑾𝒉/𝒎𝟐𝑨𝒕𝒆𝒎𝒑, å𝒓 

 
 
 
2. Levererad värmeeffekt beräknat med hjälp av årsmedeltemperatur: 
 

𝐸!"#"$"$%& = 𝑃 ∙ 𝑇! − 𝑇!" ∙ 8760 = 𝟏𝟎𝟒𝟑,𝟔 𝒌𝑾𝒉/å𝒓 
 
 
Detta motsvarar: 
 

𝐸!"#$%&%' =
𝐸!"#"$"$%&
𝐴!"#$

= 𝟐𝟖,𝟒 𝒌𝑾𝒉/𝒎𝟐𝑨𝒕𝒆𝒎𝒑, å𝒓 

  



 

 

Bilaga 4 – Beräkning värmeförlusttal, VFT 
 
Beräkningsgång enligt angivelserna i FEBY12 Kap 8.2 och FEBY12 Bilaga 2 och 3. 
 
Ingående värden för Attefallshuset är hämtade från Bilaga 1, 2 och 3. 
 
 
Värmeförlustkoefficient: FEBY12 Bilaga 2:  
 

𝐻! = 𝑈! ∙ 𝐴!"#$ + 𝑐 ∙ 𝜌 ∙ 𝑞!ä!" + 𝑐 ∙ 𝜌 ∙ 𝑞!"#$ ∙ 1− 𝜈 ∙ 𝑑 = 𝟑𝟑,𝟕 𝑾/ 𝑲 
 
 
Tidskonstanten: FEBY12 Bilaga 2: 
 
Under projektering kan tidskonstanten 𝜏! uppskattningsvis beräknas med schablonvärde. 
För en halvlätt byggnad (lätt konstruktion med betongplatta på mark) används: 
 

𝜏! = 6 𝑑𝑦𝑔𝑛 
 
 
Dimensionerande utetemperatur: FEBY12 Bilaga 3: 
 
Utifrån följande ort och tidskonstant kan den dimensionerande utetemperaturen läsas av i 
Tabell 1, Bilaga 3 (FEBY12). 
 
Ort 𝝉𝒃 [dygn] DVUT [°C] 

Säve 6  -12,5 

 
 
Värmeförlusttalet: FEBY12 Bilaga 2: 
 

𝑉𝐹𝑇!"#$ = 𝐻! ∙ (21− 𝐷𝑉𝑈𝑇)/𝐴!"#$ = 𝟑𝟎,𝟕 𝑾/𝒎𝟐𝑨𝒕𝒆𝒎𝒑 
 
 
 
  



 

 

Bilaga 5 – Ritning Attefalls-passivhus Förslag 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

Bilaga 6 – Ritning Attefalls-passivhus Förslag 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

Bilaga 7– Underlag intervjuer 
 
Samtliga genomförda semistrukturerade intervjuer har anpassats både i intervjuform och i 
justering utav intervjufrågor utefter hur producenten i fråga profilerar sig. 
 
 
Intervjuerna har anpassats utefter följande exempelfrågor: 
 

- Varför har ni valt att profilera er med lågenergistandard/energieffektivitet?  
 

- Hur definierar ni ”lågenergi”/”energieffektiv”? 
 

- Vad för olika typer av tekniska lösningar erbjuder ni som leder till låg miljö- och 
energibelastning? 
 

- Använder ni några specifika tekniker för att bygga täta hus? 
 

- Används någon annan lösning än isolertjocklek för att uppnå ”året-runt-standard”? 
 

- Vad har isoleringen för dimensioner i väggar, tak och golv i er standardlösning?  
 

- Vad har väggar, tak och golv för U-värde i er standardlösning?  
Sammanvägt U-värde för hela huset? 

 


