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Sammanfattning 

 I 

Sammanfattning 

Idag överkonsumeras jordens resurser. Om alla skulle leva som i Sverige skulle 
det behövas 3,7 jordklot för att ha tillräckligt med resurser och plats. Energi är 
en av dessa resurser. I Sverige går mer än en tredjedel av all energi åt till 
bostads- och servicesektorn där ungefär 60 % av denna energi går åt till att 
värma upp byggnaderna. Genom att bygga mer energieffektivt, t.ex. passivhus, 
kan stora mängder energi sparas. 

Det finna många sätt att göra en byggnad mer energieffektiv. I 
Kyotopyramiden har man rangordnat åtgärderna efter hur viktiga de är. I basen, 
den viktigaste delen, är reducering av värmeförluster i fokus. Det har även varit 
fokus i denna rapport. Genom att kombinera flera olika 
energieffektiviseringsåtgärder, så som bättre isolering, tätare klimatskal eller en 
förändrad utformning, kan energibehovet minskas. 

Syftet med denna rapport har varit att undersöka vilka åtgärder i 
projekteringsskedet som behöver göras på en konventionell projekterad 
förskola, för att den ska kunna klassas som passivhus. Rapporten har också 
undersökt  vilka åtgärder som har störst inverkan på energibehovet och om det 
är ekonomiskt lönsamt genom en LCC-analys att bygga mer energieffektivt. 

Passivhus är en typ av energieffektiv byggnad som har flera krav som måste 
uppfyllas innan det certifieras som passivhus. Det finns dessutom två sätt att 
certifiera en byggnad som passivhus; enligt den internationella standarden från 
Passivhausinstitut eller enligt den svenska standarden. I denna rapport har den 
svenska standarden, även kallad FEBY, använts. Det ställs bl.a. krav på hur 
välisolerat klimatskalet är, vilken värmeåtervinning som används i 
ventilationen och vilka U-värden som används på fönster.  
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Genom simuleringar i datorprogrammet VIP Energy konstaterades att den 
konventionellt projekterade byggnaden uppfyller kraven enligt BBR, men har 
lång väg till att uppfylla kraven på ett passivhus. Genom att bara reducera 
värmeförlusterna i byggnaden med bättre isolering kunde dock inte kraven 
uppfyllas med bibehållen utformning. Det var först när byggnaden gjordes mer 
kompakt byggd (en eller två våningar) som kraven kunde uppfyllas. En 
byggnad uppförd i två våningar är dock mer realistisk ur ett 
verksamhetsperspektiv. 

Den förändring som gjorde störst inverkan på energianvändningen var att 
förändra utformningen på byggnaden till en mer kompakt tvåvåningsbyggnad. 
Den enskilda förändringen som gjorde störst skillnad var dock att förbättra 
isoleringen i klimatskalet (exkl. fönster och dörrar). 

Ur ett livscykelperspektiv är det ekonomiskt lönsamt att bygga mer 
energieffektivt. Byggnaden med förändrade tekniska lösningar, men med 
bibehållen utformning var mellan 4-12 miljoner billigare efter 50 år beroende 
på använd ränta. Tack vare den lägre energianvändningen kan den högre 
investeringskostnaden återbetalas efter 14-17 år beroende på använd ränta. 

Genom denna rapport kan konstateras att det är svårt att bygga passivhus i ett 
plan med så hög uppvärmd area. Om endast en energieffektiviseringsåtgärd 
kan användas bör ökad isolering i klimatskalet användas, när andelen 
omgivande area är hög jämfört med uppvärmd area. Genom att använda mindre 
yta klimatskal kan besparingar i både energi och investeringskostnad göras, 
men även en byggnad med bibehållen utformning är billigare att bygga mer 
energieffektiv, om man räknar med en livslängd på minst 17 år. 
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Abstract 

The resources of planet Earth are depleted. If everybody in the world would 
live the life of Swedish people a total of 3.7 Earths would be needed to 
replenish resources consumed. Energy is one of these resources. In Sweden 
more than a third of all energy is used for the housing and service sector. About 
60 % of this energy is used for heating and domestic hot water. Hence, a large 
amount of energy can be saved by building more energy-efficient buildings, for 
example passive houses.  

There are different methods to make a building more energy efficient. The 
Kyoto pyramid has ranked the most important measures according to their 
effectiveness. The most important method is energy conservation by reducing 
the heat losses for the building. Different methods can be combined to reduce 
heat losses such as; reducing heat transmission and air leakage or changing the 
building’s design all of which reduces the demand of energy. 

The purpose of the report is to investigate methods to reduce the energy use in 
the design phase. The aim is  to convert a conventional designed preschool into 
a certified passive house building. For that reason, energy reducing method that 
gives the biggest impact on the energy consumption has been investigated. 
Also, the economic benefit of building more energy efficient has been 
evaluated through LCC analysis. 

Passive house is one type of energy efficient building which has a lot of 
requirements to fulfill before it can be certified as a passive house. There are 
two existing two Passive house standards in Sweden, the international standard 
from Passivhausinstitut and the Swedish standard. In this report the Swedish 
standard is used, also known as FEBY. Passive houses require among other 



Arkitekturens inverkan: jämförelse mellan tekniska- och designförändringars påverkan 
på energibehovet 

IV 

things good insulation of the building envelope, a high heat recovery system of 
the ventilation and low U-values for windows and doors. 

Computer simulation of the energy use in VIP Energy showed that the 
conventionally designed building fulfilled the requirement in the Swedish 
Standard BBR, but was far from fulfilling the passive house requirement. 
However, reducing the building heat losses toward passive house standard was 
not enough to reach the requirements. When the building shape was changed 
into a more compact (single or double story) building the requirements of a 
passive house was fulfilled. Although, the building with two stories are more 
realistic in the case studied. 

The biggest impact on the energy usage was the change of the building shape 
into a compact two story building. The individual change that made the biggest 
impact was when the insulation in the buildings envelope was changed 
(excluding doors and windows). 

From a life cycle perspective it is economically profitable to build more energy 
efficient buildings. When changes are made to the building envelope in order 
to reduce the energy demand, without changing the shape, the life cycle cost 
are reduced by 4-12 million after 50 years depending on the interest rate. The 
payback time of the energy saving investments is 14-17 years depending on the 
rate interest. 

It can be concluded that it is hard to build one story passive house buildings., 
Also, the best method to make a building more energy efficient is to reduce the 
U-value of the buildings envelope. Especially, if the area of the building 
envelope in relation to the heated floor area is large. By reducing the U-value 
of the building envelope savings in both energy and investment costs can be 
made. Even if the building shape is not changed it is more economical to build 
energy-efficient, assuming a service life of at least 17 years. 
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Förkortningar och förklaringar 

Klimatskal/klimatskärm Byggnadens ytterhölje som angränsar mot ute, 
mark eller ouppvärmda ytor. I klimatskalet ingår 
väggar, tak, golv, fönster och dörrar. 

LCC Life cycle cost, livscykelkostnad, är en 
kostnadsberäkning som tar med alla kostnader 
under byggnadens livslängd. 

BBR Boverkets byggregler är en samling regler som 
måste uppfyllas vid om- och nybyggnation. 

Köpt energi  
[kWh/år] 

Den energi som levereras till byggnaden under ett 
år. (BFS 2011:26, 2011) 

Atemp  
[m2] 

Den area golvyta som är avsedd att värmas upp till 
en temperatur över 10°C och som begränsas av 
klimatskalets insida. Öppningar och innerväggar 
räknas in i arean. (BFS 2011:26, 2011) 

Fastighetsenergi/ 
Driftsel 
 [kWh/m2,år] 

Fastighetsenergin är den el som går åt till att hålla 
igång maskiner som har med byggnadens drift att 
göra, så som el till värmepumpar, ventilation, hiss 
och avfuktningsanläggningar. I en lokal ingår även 
viss belysning i fastighetsenergin. (BFS 2011:26, 
2011) 
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Hushållsenergi/ 
Verksamhetsenergi 
[kWh/m2,år] 
 

Hushållsenergin är den el som brukarna av 
byggnaden använder i sitt dagliga liv och som inte 
ingår i fastighetsenergin. Det kan vara belysning, el 
till maskiner, datorer, TV, m.m. (BFS 2011:26, 
2011) 

Energibehov 
[kWh/år] 

”En byggnads energibehov är den värmeenergi som 
behövs för att balansera förekommande 
värmeförluster så som transmissionsförluster 
genom klimatskärmen, ventilationsförluster och 
konvektionsförluster som följd av luftläckage 
genom klimatskärmen så kallade infiltrations-
förluster, energiåtgång för tappvarmvatten, samt 
energi för distributions- och reglerförluster, fläktar 
och fastighetsel.”(Petersson, 2009) 

Effektbehov 
[W] 

Effektbehovet är den effekt som uppvärmnings-
anordningen behöver ha för att klara den kallaste 
dagen på ett år. (BFS 2011:26, 2011) 

Specifik 
energianvändning  
[kWh/m2,år] 

Den specifika energianvändningen är det som BBR 
ställer krav på utöver U-medel. I den specifika 
energianvändningen ingår allt som ingår i 
energibehovet utom hushållselen. Om solfångare 
eller liknande installeras inom systemgränsen för 
huset får man dra bort den tillförda värmen eller 
elen som fås från denna från det specifika 
energibehovet. (BFS 2011:26, 2011) 

Primärenergi  
[kWh] 

Primärenergin är den mängd energi som produceras 
för att förse en byggnad med energi. Innan energin 
tagit sig hela vägen fram till byggnaden från den 
plats den produceras på, t.ex. i ett vindkraftverk, har 
det uppstått flera förluster och den mängd energi 
som når byggnaden är således mindre än den energi 
som producerats. Primärenergin är alltså större än 
den köpta energin. (Svensk energi, 2012) 
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Specifikt värmebehov  
[kWh/m2 (referensarea)] 

Det specifika värmebehovet används vid 
certifiering av passivhus enligt internationell 
standard och innehåller endast den energi som går 
åt till uppvärmning och inte någonting av den 
energi som går åt till kylning. (Passivhuscentrum, 
2010) 

Värmeeffektbehov 
[W/m2 (referensarea)] 

Värmeeffektbehovet beräknas för den 
internationella certifieringen av passivhus, men 
liknar effektbehovet. Värmeeffektbehovet är den 
effekt som uppvärmningsanordningen behöver för 
att värma byggnaden en riktigt kall dag. 
(Passivhuscentrum, 2010) 

Referensarea  
[m2] 

Referensarean är den area som allting beräknas mot 
i PHPP. Den består av den area innanför 
klimatskalet som måste värmas upp för att kunna 
användas. Man får dock göra vissa reduktioner för 
vissa areor så som t.ex. korridorer och tekniska 
anläggningar. Hisschakt, trappor och installations-
schakt ska inte räknas med i referensarean. 
(Passivhuscentrum, 2010) 

Omslutningsvolym  
[m3] 

Den volym som byggnaden innesluter beräknat från 
insidan klimatskalet. (Passivhuscentrum, 2010) 

DVUT Den dimensionerande utevintertemperaturen 
varierar beroende på vart i landet du befinner dig 
och beror på byggnadens tidskonstant, dvs. 
byggnadens möjlighet att dämpa effekterna av en 
förändrad utetemperatur. DVUT används vid 
beräkningar av en byggnads effektbehov. (BFS 
2011:26, 2011) 

DUT DUT är den dimensionerande utetemperaturen som 
används vid värmeeffektbehovsberäkningar i PHPP 
och har två värden. Dels vid en mycket kall med 
solig dag, då solen ger extra värme, och en måttligt 
kall dag utan nämndvärd solintrålning. 
(Passivhuscentrum, 2010) 
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Värmeförlusttal, 
VFTDVUT 
[W/m2Atemp] 

Värmeförlusttalet är ett krav från FEBY12 som tar 
hänsyn till byggnaden värmeförluster från 
transmission, luftläckage och ventilation. Den tar 
med andra ord ingen hänsyn till solenergi och 
spillvärme och är oberoende av beteende och 
verksamhet.(Forum för Energieffektiva Byggnader, 
2012) 

Solvärmefaktor, SVF För att säkerställa att inomhustemperaturen håller 
sig på en behaglig nivå under sommarmånaderna 
krävs ofta en simulering. I FEBY12 har man dock 
sagt att om man uppfyller deras krav på SVF 
behövs ingen ytterligare simulering. (Forum för 
Energieffektiva Byggnader, 2012) 
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1 INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

Idag är de flesta människor medvetna om att vi överkonsumerar de resurser vi 
har på vår jord och energin är en av dessa resurser. Enligt WWF (2014) har 
Sveriges ekologiska fotavtryck ökat från 3,4 jordklot 2012 till 3,7 jordklot. Det 
ekologiska fotavtrycket är en mått på hur mycket yta som behövs för att odla, 
tillverka och absorbera avfall från allt vi konsumerar (Världsnaturfonden 
WWF, 2014).  

Bostads- och servicesektorn står för ca 38 % av den totala energianvändningen 
i Sverige, se Figur 1, och nästan 60 % av denna energi går åt till uppvärmning 
och varmvatten (Energimyndigheten, 2013). Genom att minska 
energianvändningen under brukandefasen, dvs. under den tid byggnaden 
används för sitt syfte, påverkas alltså energianvändningen som mest. 
Detsamma gäller för all energi som Natur och Miljö skriver om el på sin 
hemsida  

”Den miljövänligaste elen är den som aldrig blivit producerad”.  
(Natur och Miljö, 2014)  
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Figur 1 Egen illustration över den totala energianvändningen i Sverige. 
(Energimyndigheten, 2014a)  

Genom att bygga mer energieffektiva byggnader minskas den totala 
energianvändningen på sikt även om den kanske ökar under produktionsfasen 
(Kneifel, 2010). 

EU sätter krav på att alla nya byggnader ska vara ”nära-nollenergibyggnader” 
senast 31 december 2020, men nya byggnader som ägs av offentliga 
myndigheter gäller 31 december 2018. Alla länder får själva definiera vad de 
anser vara nära-nollenergibyggnader. I Sverige har vi ännu inte definierat 
begreppet, men Boverket har i uppdrag att utreda vad en bra kravnivå skulle 
vara. (Boverket, 2014). Det finns dock länder i Europa som redan tagit fram 
förslag på vilka krav de förknippar med nära-nollenergibyggnader. Bl.a. vill 
Frankrike att alla nya byggnader från år 2020 ska byggas som plusenergihus.  
(Hedin & Hergül, 2012)  

Alla kommunalt ägda nya byggnader ska alltså vara nära-nollenergibyggnader 
år 2018. Detta innebär att arbetet mot mer energieffektiva byggnader måste 
börja redan nu. En vanligt förekommande byggnadstyp bland kommunen är 
förskolor. I Sverige fanns 2013 totalt 9 891 förskoleenheter med totalt 489 275 
barn (Skolverket, 2014). Genom att bygga dessa förskolor energieffektivt kan 
mycket energi sparas. 

Under senaste tiden har frågan om energieffektivitet blivit mer belyst. En 
definierad form av lågenergihus är passivhus som använder låga mängder 
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energi för att värma upp byggnaden. Flera underökningar har genomförts för 
att se vad som kan göras på bostadshus för att få dessa mer energieffektiva 
genom att använda sig av passivhus som mål. Bl.a. har Granbom (2007) 
jämfört skillnader mellan passivhus och konventionellt byggda radhus. Även 
Gårdenborg (2011) har tittat på vilka förändringar som skulle behöva göras på 
ett typhus för att uppnå kraven på passivhus och om det är möjligt att bygga 
passivhus i ett så kallt klimat som Kiruna samt om det är ekonomisk lönsamt. 
Många böcker är även skrivna om ämnet som främst inriktar sig mot 
bostadshus, men som även går att tillämpa på andra typer av byggnader. 

De flesta passivhusen som byggts och undersökts är bostadshus, men det har 
även genomförts en del undersökningar på förskolor i passivhusteknik. Bland 
annat konstaterade Johannesson (2013) i sitt examensarbete att det är möjligt 
att bygga förskolor i ett plan och samtidigt uppfylla de svenska kraven på 
passivhus. Han var dock osäker på om det skulle vara lönsamt ekonomiskt att 
använda så höga krav på byggnaden. Saaranen & Thunmarker (2012) har i sitt 
examensarbete själva utformat en förskola i två plan som uppfyller de svenska 
kraven på passivhus. Även de var osäkra på den ekonomiska lönsamheten.  

Sveriges kommuner och landsting har genom ett projekt sammanställt en 
rapport för att verka som stöd för de verksamma inom byggbranschen som vill 
bygga skolor och förskolor i passivhusteknik (Sandberg, 2011). Detta visar på 
ett ökat engagemang för att bygga offentliga lokaler mer energieffektivt. 

1.2 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med detta examensarbete är att synliggöra vilka tekniska och 
konstruktionsmässiga förändringar som behöver göras under projekteringen på 
en konventionellt projekterad förskola för att denna istället ska kunna klassas 
som ett passivhus. Ytterligare undersöks hur dessa två byggnader skiljer sig åt 
ekonomiskt ur ett livscykelkostnadsperspektiv (LCC-perspektiv). 

Målet är att se om det är möjligt att klassa en förskolebyggnad som passivhus 
enligt de svenska kraven från Forum för energieffektiva byggnader (FEBY) 
utan att förändra utformningen och vilka förändringar som ger störst 
energisänkning, även utformningsmässiga. Förhoppningen är att denna rapport 
kan användas för att öka kunskapen hos arkitekter om vilka åtgärder man kan 
göra för att spara energi, även om huset inte ska klassas som passivhus samt 
visa byggherrar vilken den egentliga skillnaden blir ekonomiskt. 
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För att möjliggöra en undersökning med ovanstående syfte har följande 
forskningsfrågor använts 

1. Vilka krav utöver BBR måste uppfyllas för att en byggnad ska klassas 
som passivhus enligt den svenska och den internationella definitionen? 

2. Vad bör man tänka på vid projekteringen av ett passivhus för att 
uppfylla kraven och hur kan detta appliceras på den valda förskolan? 

3. Vilken förändring av den aktuella förskolan har störst inverkan på 
energiförbrukningen? 

4. Vad blir den ekonomiska skillnaden mellan den konventionellt 
projekterade förskolan, förskolan med bibehållen utformning och 
förskolan med förändrad utformning? 
 

1.3 Avgränsningar 

I denna rapport kommer ett resultat på vilken förändring av originalbyggnaden 
som teoretiskt ger störst förändring av energin som går åt till uppvärmning och 
kyla presenteras. Även en beskrivning av de förändringar som gjorts kommer 
att presenteras samt om byggnaden kan uppnå passivhuskraven utan att 
utformningen förändras. 

I kategorin energianvändning kan många faktorer räknas in, bl.a. el till 
apparater, varmvatten, uppvärmning m.m. I denna studie har fokus legat på att 
undersöka förändringar av den specifika energianvändningen enligt BBR samt 
värmeförlusttalet (VFT) enligt FEBY12.  

Endast en byggnad är undersökt och förändrad då tiden för arbetet inte räcker 
till att undersöka flera byggnader. 

Materialens och produktionens miljöpåverkan behandlas inte i detta 
examensarbete. 

LCC-beräkningarna behandlar endast klimatskalet och de installationer som 
skiljer sig åt mellan de olika byggnaderna. Innerväggar, golv och inredning 
innanför klimatskalet blir densamma för båda fallen och beräknas därför inte. 
Beräkningarna är endast gjorda som en nuvärdesberäkning. 
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2 METOD 

2.1 Metodval 

När det kommer till val av metod för arbetet har ett val gjorts mellan att 
använda en kvalitativ metod eller en kvantitativ metod. Den kvantitativa 
metoden skulle i detta sammanhang innebära att man undersöker flera liknande 
byggnader för att se vilka skillnader som finns för att få en övergripande 
beskrivning av skillnaderna (Andersson & Borgbrant, 1998). Den kvalitativa 
metoden skulle i det här fallet innebära en djupdykning i en byggnad för att se 
vilka skillnader som uppstår i det specifika fallet som sedan kan appliceras på 
andra liknande fall. (Ely, 1993) 

Här kommer en kvalitativ metod i form av en fallstudie användas för att se 
vilka förändringar som behöver göras på en specifik byggnad för att det ska 
kunna klassas som ett passivhus. Anledningen till att just en fallstudie används 
är att det lämpar sig bra för Link Arkitektur och att byggnaden i sig är 
representativ för liknande byggnader som arkitektkontoret ritar. Det underlättar 
därmed att öka förståelsen kring hur man kan arbeta med en liknande byggnad 
i framtiden för att minska energiförbrukningen. En kvantitativ metod där flera 
byggnader undersöks är inte möjlig i detta projekt då det ligger utanför 
tidsramen för ett examensarbete. 

2.2 Tillvägagångssätt 

I detta arbete kommer en redan projekterad byggnad i form av en förskola 
successivt förändras för att omvandla byggnaden till ett passivhus. Till en 
början kommer ingen förändring av utformningen ske för att undersöka om det 
är möjligt att använda samma form som tidigare på ett passivhus. Sedan 
kommer förändringar av utformningen utföras för att undersöka hur stor 
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skillnad man kan göra energimässigt genom att bara ändra utformningen. Till 
sist kommer det förslag utan förändrad utformning och det med förändrad 
utformning att jämföras med samma förutsättningar vad gäller installationer 
och konstruktionsdetaljer. När alla förändringar är gjorda genomförs en LCC-
analys för att se hur byggnaden med oförändrad utformning skiljer sig 
ekonomiskt från den ursprungliga. Arbetets flöde representeras i Figur 2 och 
syftet med samt hur forskningsfrågorna är planerade att besvaras visas i Tabell 
1. 

 

Figur 2 Arbetsflöde genom examensarbetet. 

  

Litteraturstudie Energiberäkningar 
befintlig byggnad 

Energiberäkningar 
förändrad byggnad 
•  Isolering klimatskal 
•  Värmeåtervinning 
•  Utformning 

LCC-analys Analys/slutsats 
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Tabell 1 Syfte och metod för att besvara forskningsfrågorna. 

 Forskningsfråga Syfte Metod 

1 Vilka krav utöver BBR måste 
uppfyllas för att en byggnad 
ska klassas som passivhus 
enligt den svenska och den 
internationella definitionen? 

Att identifiera de krav 
som måste uppfyllas 
för att en byggnad ska 
få klassas som ett 
passivhus för att 
applicera på den valda 
förskolan. 

Litteraturstudie 

2 Vad bör man tänka på vid 
projekteringen av ett 
passivhus för att uppfylla 
kraven och hur kan detta 
appliceras på den valda 
förskolan? 

Att identifiera de 
byggnadstekniska 
åtgärder som kan 
appliceras på den 
valda förskolan för att 
förändra denna till ett 
passivhus. 

Litteraturstudie 

3 Vilken förändring av den 
aktuella förskolan har störst 
inverkan på 
energiförbrukningen? 

Att identifiera vilka 
förändringar som gör 
störst skillnad för att 
möjliggöra 
prioriteringar i senare 
projekt. 

Litteraturstudie 
samt experiment 
i form av 
energi-
beräkningar och 
simuleringar. 

4 Vad blir den ekonomiska 
skillnaden mellan den 
konventionellt projekterade 
förskolan, förskolan med 
bibehållen utformning och 
förskolan med förändrad 
utformning? 

Att undersöka om det 
är ekonomiskt hållbart 
att bygga förskolan 
mer energieffektiv. 

Experiment i 
form av LCC 
beräkningar. 

 

2.2.1 Litteraturstudie 

För att säkerställa kvalitén samt för att besvara forskningsfråga nummer 1 och 
2, enligt Tabell 1, inleds arbetet med en litteraturstudie där all nödvändig 
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information insamlas och sammanställs. Litteraturen kommer främst att 
inhämtas från bibliotek, tidigare examensarbeten samt vetenskapliga artiklar. 
Sökord som används är; passivhus, förskola, livscykelkostnad, energieffektivt 
byggande, energieffektivisering och liknande. Främst inhämtas information 
kring vad man bör tänka på vid projektering av passivhus, vilka krav som ställs 
m.m. samt hur man bäst genomför en LCC-analys.  

Tre stycken referensprojekt på mer eller mindre lyckade passivhusförskolor har 
studerats för att inhämta erfarenheter från redan byggda passivhus och för att 
se hur olika tekniker har använts för att hjälpa till att uppnå målen på energi. 

Ritningar och annan vital information kring den aktuella byggnaden insamlas 
från Link Arkitektur och sammanställs för att utgöra grunden för de inledande 
energiberäkningarna och LCC-analysen. 

2.2.2 Val av energiberäkningsprogram 

Då det finns flera olika energiberäkningsprogram ute på marknaden idag måste 
en övergripande kontroll göras för att välja vilket program som är bäst lämpad 
för att hjälpa till att besvara forskningsfråga nummer 3, enligt Tabell 1. De två 
program som undersökts närmare är VIP Energy och PHPP då dessa är 
lämpade för energiberäkningarna. För att möjliggöra en certifiering enligt PHI 
måste PHPP användas, men då detta arbete endast syftar till att göra 
jämförelser och inte för att certifiera en byggnad har inte det tagits med i 
jämförelsen. Även om PHPP även beskrivs som ett enklare program att jobba 
med har VIP Energy valts för beräkningarna eftersom att kunskap och stöd för 
att jobba i det programmet finns att tillgå under beräkningarnas gång från WSP 
som även gjort energiberäkningar för den befintliga byggnaden. 

2.2.3 Energiberäkningar befintlig byggnad 

För att möjliggöra en så bra jämförelse mellan före och efter förändringarna 
som möjligt genomförs energiberäkningar för den befintliga byggnaden i 
samma program som kommer att användas för beräkningarna av de 
förändringar som genomförs på byggnaden. Egna framtagna mängder på 
konstruktionselementen används för att förenkla senare förändringar av 
utformningen. 
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2.2.4 Energiberäkningar bibehållen utformning 

Energiberäkningarna av den förändrade byggnaden kommer att genomföras 
stegvis där varje förändrings påverkan på energianvändningen dokumenteras 
för att besvara forskningsfråga nummer 3. Prioriteringen av förändringarna blir 

1. Tätare klimatskal 
2. Bättre isolerade fönster och dörrar 
3. Bättre isolering i klimatskalet 
4. Bättre värmeåtervinning 
5. Ytterligare förändringar för att minska energibehovet 

Förändringarna genomförs både var för sig (förutom nr 5) för att dokumentera 
de olika förändringarnas påverkan på energibehovet och tillsammans för att se 
den totala påverkan för att tillsammans bilda ett passivhus om de inte var för 
sig kan uppfylla kriterierna med rimliga förändringar. Energiberäkningarna 
genomförs i VIP Energy för att minska risken för fel samt underlätta 
beräkningarna. 

2.2.5 Energiberäkningar förändrad utformning 

För att undersöka vilken påverkan utformningen har på energibehovet har en 
fristående undersökning genomförts där köldbryggor och fasadyta minskas 
successivt med bibehållen uppvärmd area. Förändringarna har även genomförts 
på den tidigare förändrade byggnaden för att illustrera hur mycket mer energi 
som skulle kunna sparas genom att även ändra utformningen. 

2.2.6 LCC-analys 

Man kan argumentera för att bygga mer energisnålt på många sätt, men i 
slutändan är det oftast pengarna som avgör. Genom att genomföra en LCC-
analys över de materialkostnader och driftskostnader som skiljer mellan 
byggnadstyperna kan en jämförelse göras för att visa på hur byggnaderna 
skiljer sig ekonomiskt under byggnadens livstid. På så sätt synliggörs den 
verkliga ekonomiska skillnaden och forskningsfråga nummer 4 besvaras. 

LCC-analysen genomförs i form av en nuvärdesanalys där alla kostnader, även 
framtida, beräknas om till vilket värde de har idag. 
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2.3 Reliabilitet och validitet 

Reliabiliteten är ett begrepp som beskriver hur tillförlitligt ett resultat är. 
Oavsett hur många mätningar som genomförs ska resultatet bli densamma 
(Björklund, 2012). Reliabiliteten i denna rapport grundar sig främst i att VIP 
Energy är validerat enligt EN 15265-2007 och kommer att ge samma resultat 
oavsett hur många gånger som beräkningarna utförs så länge samma indata 
används. För att säkerställa reliabiliteten är LCC-beräkningarna utförda enligt 
den svenska standarden SS-ISO 15686-5:2008 samt dokumenterade för att 
möjliggöra senare återkontureringar. 

Validiteten är ett begrepp som beskriver om rätt verktyg är använda för att 
mäta det som är intressant att dra slutsatser kring (Björklund, 2012). För att 
säkerställa att fokus för arbetet varit rätt upprättades i början av arbetet 
forskningsfrågor som skulle besvaras. Det valda energiberäkningsprogrammet 
beräknar de efterfrågade storheterna för att undersöka påverkan på 
energibehovet. Vissa beräkningar har dock gjorts för hand med hjälp av 
formler från FEBY. LCC-analysen tar hänsyn till alla kostnader som vill 
undersökas. 
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3 LITTERATURSTUDIE 

3.1 Energieffektivt byggande 

I och med oljekrisen på 1970-talet började intresset för mer energieffektiva 
byggnader växa, då det skulle innebära att man behövde använda mindre 
resurser för att värma upp byggnaden och på sätt spara både pengar och miljö. 
Utvecklingen av energieffektiva byggnader satte fart och man använde metoder 
som funnits sedan långt tillbaka, så som att bygga tätare för att undvika kall 
luft utifrån och isolera mer för att minska värmeförlusterna genom väggar och 
tak. (Andrén & Tirén, 2012)  

Under de senaste åren har intresset vuxit ytterligare. Vi har börjat se 
kopplingen mellan energianvändande och den globala uppvärmningen. 
Byggnadsteknikerna har börjat bli mer accepterad och visar på att det finns 
goda möjligheter att bygga energieffektivt. I och med BBR 19 som trädde i 
kraft 1 januari 2012 har kraven på en byggnads specifika energianvändning 
skärpts och det har dessutom införts krav på att ombyggnationer av bostäder 
och lokaler ska uppfylla kraven (Elmroth, 2012). Detta kommer leda till att 
energianvändningen sänks, men de nivåer som det ställs krav på i BBR är 
mycket lättare att uppnå än de som ställs på byggnader som vill bli klassade 
som t.ex. minienergihus eller passivhus. 

3.2 Energieffektiviseringsåtgärder 

När det kommer till att designa en byggnad energieffektivt finns det många 
saker man ska tänka på som påverkar energianvändningen. Efter toppmötet i 
Kyoto 1997 där beslut att satsa mer på miljön togs, skapade den Norske 
Husbank en pyramid som illustrerar det bästa sättet att reducera 
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energianvändningen i en byggnad. Denna pyramid fick namnet 
Kyotopyramiden och återfinns i Figur 3. (Andrén & Tirén, 2012) 

 

Figur 3 Kyotopyramiden som illustrerar det effektivaste sättet att reducera 
energianvändningen i en byggnad (Dokka & Andresen, 2012). 

Basen i Kyotopyramiden, fokus för detta arbete och den viktigaste åtgärden för 
att energieffektivisera en byggnad är att reducera värmeförlusterna. De största 
värmeförlusterna i en byggnad är transmissionsförluster som innebär att värme 
transporteras ut genom ventilation, väggar, tak, grund, fönster och dörrar. I 
Figur 4 återfinns de största transmissionsförlusterna för ett småhus och ungefär 
hur stor del av de totala transmissionsförlusterna som varje del står för. 
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Figur 4 Egen illustration över de största transmissionsförlusterna i ett småhus. 
(Energimyndigheten, 2012) 

3.2.1 Klimatskal 

Hur mycket värme som transporteras genom varje del i en byggnad är direkt 
beroende av byggnadsdelens isolering (värmemotstånd). Ju bättre isolering 
desto mindre förluster. Till transmissionsförlusterna räknas även de 
köldbryggor som uppstår när olika konstruktionsdetaljer möter varandra, så 
som t.ex. golv och vägg, eller vid hörn och brytningar av tak och väggar.  
(Andrén & Tirén, 2012)  

En byggnadsdels isolering, eller värmemotstånd, mäts med dess 
värmegenomgångskoefficient, U-värde. U-värdet definieras som  

”den värmemängd som per tid passerar genom en kvadratmeter av 
konstruktionen då skillnaden i lufttemperatur på ömse sidor om densamma är 

en grad”  
(Elmroth, 2012) 

och mäts i W/(m2K). U-värdet beror på de ingående materialen i 
byggnadsdelen och hur dessa är kombinerade. Olika material har olika bra 
värmemotstånd och värmen tar alltid den lättaste vägen genom en 
konstruktion. Ju lägre U-värde en byggnadsdel har desto bättre isolerande 
egenskaper har den. Genom att öka isoleringen eller använda en bättre 
isolering i olika byggnadsdelar kan man minska värmeförlusterna. Som 
riktvärde för de olika byggnadsdelarna kan man använda de U-värden som ska 
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eftersträvas vid ombyggnation där man inte med hela byggnaden kan uppnå 
kraven på specifik energianvändning enligt BBR19. Dessa återges i Tabell 2. 
Dessa U-värden är dock inte tillräckligt låga för att tillsammans skapa ett 
lågenergihus. 

Tabell 2 U-värden som ska eftersträvas vid ombyggnation där kraven på 
specifik energianvändning inte kan uppnås (BFS 2011:26). 

Byggnadsdel [W/(m2K)] 

Tak 0,13 

Vägg 0,18 

Golv 0,15 

Fönster 1,2 

Ytterdörr 1,2 

 
För att minska transmissionsförlusterna genom klimatskalet kan man se till att 
den totala ytan klimatskal blir så liten som möjligt jämfört med den uppvärmda 
arean. Ett mått på hur bra detta uppnås mäts med formfaktorn som beräknas 
som Aomsl/Atemp, dvs den omslutande arean dividerat med den uppvärmda 
golvarean (Sandberg, 2011). Det gäller alltså att ha en så låg formfaktor som 
möjligt. Den formen som har optimal utnyttjande av yta jämfört med 
omgivande skal och fortfarande har en plan yta är en cylinder. Det är dock av 
många anledningar inte alltid optimalt att bygga cylinderformer. Den mest 
praktiska approximationen av en cylinder är en kub. Man bör därför eftersträva 
en byggnad som är så kubisk som möjligt när man designar ett energieffektivt 
hus. I Figur 5 återfinns en sammanställning av hur olika former på en byggnad 
påverkar dess formfaktor.  
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Figur 5 Några exempel på hur stor formfaktorn blir beroende på omgivande 
yta (Sandberg, 2011). 

3.2.1.1 Fönster och dörrar 

Fönster och dörrar har, som även kan ses i Tabell 2, ett högre U-värde än 
väggar, golv m.m., dvs. de har sämre isoleregenskaper. Det är dock inte möjligt 
att sätta in mer isolering i fönster för att öka värmemotståndet, men det finns 
fönster och dörrar med olika bra värmemotstånd ute på marknaden och även 
här mäts detta med ett U-värde. U-värdet för ett fönster beror inte bara på 
glasets värmemotstånd utan även på karm och båge. Ett U-värde för ett fönster 
är ett medelvärde av dessa delar. Dagens tekniker har fått fram glas med U-
värden långt under 1,0 W/(m2K) genom nya beläggningar samt isolering 
mellan glasrutor med ädelgaser som har lägre värmeledningsförmåga än luft, 
så som argon eller krypton. Idag är det karm och båge som står för de största 
värmeförlusterna vilket innebär att ett fönster med stor glasyta och därmed låg 
andel karm och båge har ett lägre U-värde än ett litet fönster med stor andel 
karm och båge. (Abel & Elmroth, 2008)  

Så genom att sätta in fönster och dörrar med lägre U-värden kan man minska 
transmissionsförlusterna, men då fönstren och dörrarna har ett högre U-värde 
än väggar får man även mindre förluster genom att minska antalet. Genom att 
använda färre men större fönster kan man även minska 
transmissionsförlusterna då ett större fönster har lägre U-värde än flera mindre 
fönster. Detta gäller förstås om de annars skulle suttit nära varandra. 

En nackdel med att ha fönster med låga U-värden är att det kan bildas kondens 
på utsidan av fönstret på morgonen. Detta beror på att fönstret inte släpper 
igenom så mycket värme som kan värma upp det yttre glaset samtidigt som det 
under klara nätter kyls ned på grund av värmestrålningen mot natthimlen. 
(Öhman, 2009) När sedan den varmare luften närmar sig det kalla fönstret kyls 
den ner och når sin daggpunkt, vilket innebär att vatten bildas (Petersson, 
2009). Genom att förhindra att fönstret kan stråla mot natthimlen kan man 
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alltså undvika kondensbildning. Detta görs enklast med solavskärmning som 
beskrivs närmare i kapitel 3.2.2 Vädersträcksorientering. 

3.2.1.2 Köldbryggor 

Köldbryggor uppstår där isolertjockleken är mindre än omgivande konstruktion 
eller där otätheter uppstår i klimatskalet. Konstruktionslösningar där det 
uppstår köldbryggor är bl.a.; möten tak och yttervägg, möte yttervägg och 
golv, möte mellanbjälklag och yttervägg, hörn i yttervägg, brytningar på tak 
samt infästning av fönster och dörrar. De vanligaste köldbryggorna finns 
illustrerade i Figur 6. 

 

Figur 6 Illustration över vanliga köldbryggor i klimatskalet. Den orangea 
linjen representerar isoleringen. (Isover, 2014) 

Anledningen till att det bildas köldbryggor är att den tekniska lösningen på 
detaljen inte är tillräckligt bra ur värmemotståndssynpunkt alternativt att det är 
ett läckage genom klimatskärmen på grund av otätheter. I energieffektiva hus 
där värmemotståndet i klimatskalet är högt står köldbryggorna för en stor del 
av transmissionsförlusterna och måste därför beaktas extra noggrant. Vid 
köldbryggor uppstår inte enbart värmeförluster ut genom klimatskalet utan de 
orsakar även att ytor närmast köldbryggan blir kallare än andra ytor och kan på 
så sätt sänka den upplevda komforten. (Abel & Elmroth, 2008) 
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Det bästa sättet att minimera transmissionsförlusterna på grund av köldbryggor 
är förstås att undvika att de uppstår genom att undvika onödiga hörn och 
brytningar redan i projekteringen. Men alla köldbryggor går inte att undvika 
och där måste man då se till att använda en teknisk lösning som minskar 
förlusten så mycket som möjligt.  

En teknisk lösning för att minska otätheter som uppkommer på grund av 
genomföringar av t.ex. eldosor genom plastfolien samt på grund av att 
brukarna gör hål genom ångspärren är att placera plastfolien en bit in i 
väggkonstruktionen. På detta sätt får man lättare ett tätt hus redan vid 
uppförandet.  (Abel & Elmroth, 2008) Det finns idag även flera olika produkter 
framtagna för att förenkla tätning kring genomföringar och hörn av olika slag, 
se Figur 7. 

 

Figur 7 Exempel på produkter framtagna för att underlätta lufttätt byggande. 
Från vänster; täta innerhörn till fönsterinfästningar, täta innerhörn, 
täta rörgenomföringar. (Isover, 2009) 

3.2.2 Vädersträcksorientering 

I välisolerade hus har värmen svårt att ta sig ut. Det gör att man kan ta tillvara 
på små värmetillskott så som solinstrålning. Genom att placera fönsterytor mot 
söder kan man passivt ta till vara på den extra värme som solen ger under 
vintermånaderna. Under sommarmånaderna då det ofta är varmare ute än inne 
är däremot denna extra värme inte önskvärd. Detta innebär att man behöver 
arbeta med solavskärmning som avskärmar solen på sommaren, men släpper in 
den på vintern. Detta är inte så svårt som det kanske låter. Genom att solen i 
Sverige ligger mycket lägre under vintermånaderna än den gör under 
sommaren kan man använda sig av fasta avskärmningar som stänger ute solen 
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om den ligger högt på himlen, men släpper in den när den ligger lågt. Att 
använda fasta avskärmningar är att föredra då det minskar underhållsarbetet 
och undviker eventuella driftsstopp. Det kan göras genom att dra ut 
takutskjutet en extra bit, placera balkonger över fönster eller genom att placera 
enskilda avskärmare ovanför varje fönster. (Andrén & Tirén, 2012) 
Solavskärmningen hjälper även till att minska risken för kondensbildning på 
utsidan av fönstret då den avskärmar glaset från natthimlen. 

Utöver att tänka över placeringen av fönster kan man även vrida hela 
byggnaden. När man bygger energieffektivt bör man placera långsidorna mot 
norr och söder för att möjliggöra större glasyta mot söder både för energin, 
men även för att maximera ljusinsläppet under vintertid. Man sparar dock inte 
så många kWh på att placera färre fönster åt norr och fler åt söder nu när 
fönstren börjar ha så låga U-värden, men alla förändringar man kan göra för att 
effektivisera är bra. (Sandberg, 2011) 

3.2.3 Värmeåtervinning 

För att effektivisera energianvändningen bör man återanvända så mycket som 
möjligt av den värme som tillförs och produceras i byggnaden. Ett sätt att göra 
det är genom att använda en FTX-ventilation, dvs. en från och 
tilluftsventilation med värmeväxlare. De varianter som finns ute på marknaden 
idag har temperaturåtervinningsgrader över 90 % vilket innebär att man kan 
återvinna väldigt mycket av den värme som finns i frånluften. (Andrén & 
Tirén, 2012) En illustration över hur en FTX-ventilation fungerar återfinns i 
Figur 8.  
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Figur 8 En illustration över hur en FTX-ventilation fungerar. Uteluften värms 
upp (2) av frånluften innan den distribueras till de rum som behöver 
tilluft (3). Samtidigt kyls frånluften (4) av i aggregatet (2) innan den 
avgår från byggnaden som avluft (5). (Energimyndigheten, 2011a)  

Genom att använda en behovsanpassad ventilation kan även energiåtgången 
minskas genom att man bara ventilerar bort så mycket luft som behövs. Detta 
kan göras genom timers eller använder man sig av olika förinställda program 
som man kan ändra mellan, så som normal, borta eller forcerat, där 
inställningarna i hur mycket luft som ska ventileras bort är har fasta 
inställningar. Ett annat sätt som ventilationen kan behovsanpassas är genom 
koldioxidgivare. Dessa givare mäter halten koldioxid i luften och anpassar 
sedan automatisk luftflödet efter den. (Freidrich A, 2011) 

Andra sätt att ta tillvara på värme från byggnaden är att återanvända värmen 
från spillvattnet. Dessa tekniker är dock ännu inte så utvecklade och de som 
finns är dyra. (Andrén & Tirén, 2012) 

3.2.3.1 Vindfång 

Ett annat enkelt sätt att minska energiåtgången på grund av att kall luft 
strömmar in när människor går in och ut genom dörrar är att bygga en luftsluss 
eller vindfång vid entrén. Detta är en gammal teknik som användes redan av 
eskimåerna när de byggde iglos och återfinns även på klassiska svenska hus. 
Genom att gå genom två dörrar hindrar du den kalla luften från att strömma 
rakt in i byggnaden. Vindfånget kan vara isolerat som en normal byggnad idag 
och på så sätt understiger temperaturen sällan 10°C och kan då användas som 
förrådsutrymme eller varför inte barnvagnsparkering? (Andrén & Tirén, 2012) 
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Vindfång är som mest effektiva där dörren öppnas ofta och bör utformas så att 
den yttre dörren stängs innan nästa dörr öppnas. 

3.2.4 Ytterligare energieffektiviseringsåtgärder 

3.2.4.1 Värmelagring 

Olika material har olika bra förmåga att absorbera värme utan att leda den 
vidare. Denna förmåga beskrivs av materialets värmekapacitet som anger den 
mängd värme mätt i Ws eller J som krävs för att höja temperaturen en grad i en 
kubikmeter av materialet. Genom att värmekapaciteten även är beroende av 
densiteten får den enheten Ws/m3K och betecknas 𝑐𝜌. Betong är ett material 
med relativt hög värmekapacitet och kan därför lagra värme under perioder då 
det är varmt och när temperaturen sjunker utanför betongen kommer värmen 
som finns lagrad att hjälpa till att värma luften utanför. (Petersson, 2009) 

En byggnads värmekapacitet beror på de material som ingår. Förenklat kan 
man säga att ju tyngre byggnad desto högre värmekapacitet. En byggnad med 
träregelstomme har alltså lägre värmekapacitet än en byggnad med 
betongstomme. Genom att placera material med högre värmekapacitet i en 
byggnad kan dessa hjälpa till att hålla inomhustemperaturen på en mer jämn 
temperatur genom att lagra värme när det är varmt och på så sätt stagnera 
temperaturökningen i rummet och avge värme när temperaturen sjunker och på 
så sätt minska temperatursänkningen. Detta gör att byggnader med högre 
värmekapacitet är mindre känsliga för temperaturförändringar och behöver 
därför mindre tillförd värme vid temperatursänkningar utomhus vilket gör dem 
mer energieffektiva. Detta måste dock vägas mot byggnadens isolerförmåga då 
byggnader med hög värmekapacitet inte alltid har hög isolerförmåga. Genom 
att placera material med hög isolerförmåga i klimatskalet och material med hög 
värmekapacitet inom klimatskalet kan dessa komplettera varandra. (Petersson, 
2009)  

3.2.4.2 Fasförändringsmaterial 

Fasförändringsmaterial kan användas till att hålla inomhustemperaturen på en 
mer jämn nivå genom att materialen lagrar och avger värme. Dessa material 
fungerat inte på samma sätt som värmekapaciteten utan här lagras värmen 
genom att materialet ändrar fas, dvs. går från fast till flytande eller flytande till 
fast. När temperaturen blir högre än materialets smälttemperatur ändrar 
materialet fas från fast till flytande vilket är en endoterm reaktion, dvs. en 
reaktion som upptar värme från sin omgivning. När temperaturen sedan 
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minskar till under smälttemperaturen kommer materialet återgå till fast form 
vilket är en exoterm reaktion, dvs. en reaktion som avger värme till sin 
omgivning. (Kuznik, Virgone, & Noel, 2008) 

Genom att använda material som har sin smältpunkt i rumstemperatur kan man 
hålla rumstemperaturen på en jämnare nivå, enligt Error! Reference source 
not found.. Fasförändringsmaterial används främst i byggnader med lätt 
stomme där temperaturförändringarna oftare är ett problem. Idag finns bl.a. 
gipsskivor med inneslutet fasändringsmaterial i form av paraffin som kan 
monteras precis som vanliga gipsskivor (Knauf gips, 2008). Genom en 
undersökning av dessa har man sett att de kan göra skillnad på både 
inomhusklimat och energiförbrukning med några procent. (Nilsson & 
Nordqvist T, 2013) 

3.2.4.3 Markförlagd ventilation 

Genom att gräva ner ett ventilationsrör i marken som hjälper till att förvärma 
eller förkyla tilluften med hjälp av värmen/kylan i marken kan ytterligare 
energibesparingar göras. Detta genom att minska den energi som går åt att 
eftervärma/-kyla tilluften efter värmeväxlaren. Det finns olika sätt att 
konstruera ett sådant system. Antingen använder man ett enda långt rör som 
sträcker sig en lägre bit och kan med fördel dras runt huskroppen (Figur 9), 
eller så använder man ett system där flera rör parallellkopplas och placeras 
antingen under byggnaden eller bredvid (Figur 10). De delar som till största del 
påverkar hur mycket energi man kan spara genom markförlagd ventilation är; 
längd, grundläggningsdjup, luftflöde, och diameter på röret. (Bexell & Bjuréus, 
2010)  
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Figur 9 Ett rör används för att transportera in uteluften till värmeväxlaren. 
(Rehau, 2014) 

 

Figur 10 Flera rör parallellkopplas för att föra in uteluften till värmeväxlaren. 
(Rehau, 2014) 

I en byggd villa i Robertsfors utanför Umeå, kallad Villa Falk, har markförlagd 
ventilation använts för att värma och kyla tilluften. Här har ett 36 m långt 
ventilationsrör med varierande diameter mellan 0,2 och 0,16 m använts vilket 
resulterat i att temperaturen på luften när den kommer in i värmeväxlaren är 
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som minst 2°C (när utetemperaturen är -25°C) och som mest 18°C (när 
utetemperaturen är ca 22°C). Detta har inneburit att ingen eftervärmning av 
tilluften varit nödvändig samt att ventilationen kunnat hjälpa till att kyla huset 
under sommarmånaderna då FTX-aggregatet har en bypass-funktion. (Eklund, 
Johansson, & Östin, 2012) 

En risk med markförlagd ventilation är att det kan bildas biologisk tillväxt, 
som t.ex. mögel, i de nergrävda rören. Detta på grund av att pollen och andra 
föroreningar kan ta sig in i rören och tillsammans med att den varma 
sommarluften innehåller mycket fukt som kondenserar mot de kalla 
ventilationskanalerna innebär det en bra grogrund för biologiskt material. 
Därför måste kanalerna utformas så att de kan rengöras t.ex. genom spolning 
med vatten i högt tryck eller om kanalerna är så stora att man tar sig in i dem 
kan man städa dem manuellt inifrån. (Svensk Byggtjänst, 2013) 

3.2.4.4 Solceller 

Det finns flera olika sorters solceller; genomskinliga, böjbara osv. Alla 
solceller producerar dock energi i form av elektricitet. De olika typerna 
producerar olika mycket energi även om de utsätts för samma mängd sol. 
Solceller blir varma när de belyses av solen, men de är inte utformade att ta 
tillvara på denna värme utan fokuserar på elektriciteten. En solcell kan 
producera en spänning på drygt en halv volt. Genom att seriekoppla flera celler 
i en solcellsmodul får man högre spänningar. Genom att placera en anläggning 
på 1 kW rakt mot söder i en lutning mellan 30-50 grader kan den producera 
runt 850 kWh per år i Sverige. Denna anläggning skulle då ta upp ca 8 m2. 
(Energimyndigheten, 2014b) 

3.2.4.5 Solfångare 

Skillnaden mellan solceller och solfångare är enkelt förklarat att solfångare ger 
värme och solceller ger elektricitet.  

Det finns två typer av solfångare; plana och vakuumsolfångare. De plana 
solfångarna är de som funnits längst och består av en låda med glaslock och en 
svartmålad absorbator av metall som leder värmen till vattenfyllda rör som i 
sin tur leder värmen in i byggnaden. Ett exempel på hur en plan solfångares 
uppbyggnad kan se ut återfinns i Figur 11. Plana solfångare kan enkelt 
integreras i takmaterialet genom att läggas direkt på ströläkten och sedan tätas 
mot omkringliggande takmaterial. (Energimyndigheten, 2014c) 
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Figur 11 Uppbyggnad av en plan solfångare. (Sol & Energiteknik, 2014) 

En vakuumsolfångare består av flera vakuumfyllda glastuber som har som 
uppgift att förhindra att instrålad värme läcker ut igen (Energimyndigheten, 
2014c). Inuti glastuben finns ett annat rör fyllt med en vätska som förångas vid 
40-50°C. Ångan stiger till toppen av röret och där växlas värmen över till ett 
annat rör som sedan transporterar värmen till byggnaden.  (Sol & Energiteknik, 
2014) En bild av hur en tub i en vakuumsolfångare fungerar illustreras i Figur 
12. 

 

Figur 12 Illustration över hur funktionen för en glastub i en vakuumsolfångare 
fungerar. (Sol & Energiteknik, 2014) 

Oavsett vilket typ av solfångare som används är principen densamma. Värme 
tas från solen och leds sedan in i byggnaden för att användas för uppvärmning, 
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tappvarmvatten eller både och. Eftersom att vi inte alltid använder värmen just 
när den produceras behöver den lagras på något sätt. Detta görs enkelt genom 
att använda en ackumulatortank där värmen kan förvaras i form av varmvatten 
och sedan tappas ur när den behövs. Eftersom att solfångare är minst effektiva 
under vintern då mest värme används kommer ackumulatortanken behöva 
alternativ uppvärmning t.ex. via en elpatron som värmer vattnet när inte 
solfångarna producerar tillräckligt med energi. För att möjliggöra användning 
av detta system för uppvärmning förutsätter det att värmesystemet är 
vattenburet på något sätt. En illustration över hur en solfångare fungerar 
tillsammans med en byggnad återfinns i Figur 13. Under ett år producerar 
plana solfångare mellan 300-530 kWh/m2 och vakuumsolfångare mellan 450-
800 kWh/m2. (Energimyndigheten, 2014c) 

 

Figur 13 Illustration över hur ett system med solfångare och ackumulatortank 
fungerar. 1. Solfångare 2. Transport av värmen via vätska eller gas 
3. Ackumulatortank 4. Tappvarmvatten (Energimyndigheten, 2011b)  
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3.3 Passivhus 

”Den passiva värmen i huset i form av lampor, maskiner och kroppsvärme 
från de boende inklusive husdjur tas till vara genom ett effektivt 

värmeväxlarsystem där den utgående, varma luften värmer upp den 
inkommande svala friskluften. Husen är också extra isolerade och lufttäta för 

att förhindra värmeförluster.” 
 (Nationalencyklopedin, 2015) 

Ett passivhus är en typ av energieffektiv byggnad som har definierade krav på 
ingående delar och energianvändning som måste uppnås innan byggnaden får 
kallas för passivhus. Namnet passivhus har byggnadstypen fått från att den 
utnyttjar de passiva värmetillskotten från sol och människor. Det innebär att 
det viktigaste för ett passivhus är att det ska ha ett så litet energibehov som 
möjligt och därefter viktas värmeåtervinning in. Ett passivhus syftar till att 
använda så lite teknik som möjligt för att underlätta underhåll och minska 
beroendet. (Andrén & Tirén, 2012) Passivhus är det långsiktiga målet för att 
minska energiförbrukningen i Sverige (Elmroth, 2012). 

I ett passivhus används de delar som diskuteras tidigare under avsnitt 3.2 för att 
minska energibehovet och i Forum för effektiva byggnaders (FEBY) 
definitioner av de olika energieffektiva certifieringsformerna som finns är 
Passivhus den näst mest energieffektiva, efter nollenergihus som producerar 
lika mycket energi som den använder. (Forum för Energieffektiva Byggnader, 
2012) I Figur 14 synliggörs de ingående delarna i ett passivhus. 
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Figur 14 Systembild av ett passivhus. (Passivhuscentrum, 2014) 

Det finns fortfarande de som fördömer att bygga täta konstruktioner och 
hävdar att de har problem med fukt, men det finns forskare som hävdar att det 
inte är mer risk för fuktskador i passivhus än för vanliga byggnader så länge 
man utför lufttätnigen rätt. (Samuelson, 2008) Det har även utförts 
uppföljningar av fukthalter i passivhus som visar på att det inte upplevts några 
problem (Fyhr et al., 2011) och provningar har genomförts på relativt nya 
byggnader där ingen påverkan från frukt kunde påvisas (Hussein, 2012). Även 
mätningar med hjälp av sensorer placerade inuti byggnadsdelar i 
energieffektiva byggnader visade inga indikationer på fuktproblem (Johansson, 
2012). 

Det finns även funderingar kring hur miljövänliga passivhus egentligen är om 
man räknar med den energi som går åt att bygga huset och producera 
materialen. Om man jämför konventionellt byggda hus med fjärrvärme som 
uppvärmning med passivhus med svensk elmix till uppvärmning kan 
miljöpåverkan från det konventionellt byggda huset bli lägre trots högre 
energianvändning. Jämför man dock konventionellt byggda hus och passivhus 
med samma energikälla blir passivhusen mer miljövänliga. Därför menar 
Brunklaus et al. (2008) att det är viktigt att även tänka på vart energin kommer 
ifrån så att man inte ofrivilligt bygger ett mindre miljövänligt hus trots lägre 
energianvändning. (Brunklaus et. al., 2008) 
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3.3.1 Krav på passivhus 

Det finns flera krav en byggnad måste uppfylla för att klassas som ett 
passivhus. Dessutom finns det två olika sätt att klassa en byggnad som ett 
passivhus; enligt den internationella standarden som PHI (Passivhaus Institut) 
tagit fram och den svenska standarden, FEBY (Forum för energieffektivt 
byggande), som Nollenergihus har tagit fram. Den internationella standarden är 
baserad på de byggnader som med stor framgång byggts i Tyskland medan 
FEBY har gjort en svensk version av kraven för att anpassa dem till vårt 
kallare klimat. Det finns stridigheter bland de som är verksamma inom området 
ifall man bör använda PHI eller FEBY i Sverige.  

Den internationella standarden ställer högre krav än de som återfinns i FEBY 
och har ett anpassat beräkningsprogram, PHPP, som med god säkerhet kan 
beräkna om byggnaden kommer att klara kraven eller inte. (Intressegrupp 
Passivhus, 2014) I Tabell 3 återfinns en jämförelse som är gjord mellan 
FEBY09 och PHI för att visa på skillnaderna. FEBY12, som är den nyaste 
kravspecifikationen från Nollenergihus, mäter andra parametrar som inte har 
någon direkt motsvarighet i PHI, men de nya kraven ska vara lika svåra/lätta 
att uppnå som de krav som återfanns i FEBY09 så jämförelsen nedan är 
fortfarande aktuell. (Forum för Energieffektiva Byggnader, 2012) 

Tabell 3 Jämförelse mellan krav enligt FEBY09 och PHI. (Forum för 
Energieffektiva Byggnader, 2009) 

Krav FEBY09 PHI/PHPP 

Effekttal, bostäder och 

lokaler 

≤ 10-14 W/m2 ≤ 10 W/m2, eller när 

energikravet uppfylls 

Effekttal, småhus (< 

200 m2) 

 ≤ 12-16 W/m2 ≤ 10 W/m2, eller när 

energikravet uppfylls 

Kylbehov 1) ≤ 15 kWh/m2 

DUT SS024310 Egen bestämning av två DUT 

Energikrav värme - 15 kWh/m2, eller när 

effektkravet uppfylls 

Beräkningsmetod Öppen redovisad PHPP-programmet 
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Luftflöde ≥ 0,35 l/s, m2 0,3 - 0,4 oms/h 

Täthet 0,30 l/s, m2 0,6 oms/h 

Spillvärme + sol vid 

DUT 

4 W/m2 1,6 W/m2 exkl sol (ca 1 

W/m2) 

Spillvärme 

värmeberäkning 

verklig enligt metod 2,8 W/m2 

U-värde fönster ≤ 0,9 W/K, m2 0,8 W/K, m2 

Um-värde - 0,15 W/K, m2 

Värmeåtervinning ≥ 70% (börkrav) ≥ 75% (skallkrav, egen 

mätmetod) 

Varmvatten 2) Sol/värmepump 

"Primärenergi" 60 - 68 kWh/m2 3) 120 kWh/m2 (inklusive 

hushållsel) 

Innetemperatur vid 

värmeberäkningar 

22°C 20°C 

Max tilluftstemperatur 52°C 52°C 

1) FEBY har ännu inte utarbetat kriterier för lokaler med verksamhet som har 
större spillvärmekällor utöver brukarna själva. 
2) Val av bättre blandare och fördelningsmätning kan beaktas i 
energikalkylen. 
3) Enl. BBRs definition för energiprestanda och viktning av elenergi med 2,0. 
Det lägre värdet för södra Sverige. 

I FEBY12 finns det en version för lokaler och en för bostadshus. De 
förändringar som skett från versionen som utkom 2009 kan sammanfattas som;  

• DVUT används istället för DUT och har sammanställts av Boverket.  
• Innetemperaturen vid beräkningar är satt till 21°C. 
• Istället för krav på värmeeffektbehov ställs här krav på högsta tillåtna 

värmeförluststal (VFT) som uttrycker byggnadens förluster vid 
dimensionerande vinterutetemperatur (DVUT) genom 
transmissionsförluster, ventilation och luftläckage. Denna behöver, till 
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skillnad från värmeeffektbehovet, inte göra några avdrag för 
internvärme och solenergi. 

• Det finns ett alternativ för att hantera gränser mellan klimatzoner. 
• FEBY12 harmoniserar med Sveby och använder dess referensvärden 

för att förenkla beräkningarna. 
• Man kan inte längre göra avdrag för energieffektiva armaturer, då de 

redan anses vara en etablerad teknik. 
• Solvärmefaktorn (SVF) införs som ett gränsvärde för att säkerställa att 

byggnadens innetemperatur inte överskrider givna temperaturer 
sommartid. Om byggnadens SVF ligger över gränsvärdet måste 
beräkningar redovisas för att säkerställa att temperaturerna inte 
överskrider givna gränser. 

• Kravet på luftläckning har skärpts för mindre byggnader då de har 
större omslutningsarea mot uppvärmd area jämfört med större 
byggnader. 

• Kravnivån på fönsters U-värde har skärpts till 0,8 W/K, m2. 
• Viktningstalet för elenergi har anpassats till rådande förutsättningar. 

(Forum för Energieffektiva Byggnader, 2012) 

Tabell 4 Sammanställning av de krav i FEBY12 som påverkar energi för 
uppvärmning. (Forum för Energieffektiva Byggnader, 2012) 

Energikrav enligt FEBY12 Klimatzon I-III 

Max VFTDVUT > 400 m2 15-17 W/m2 

 < 400 m2 17-19 W/m2 

Max specifik 

energianvändning 

icke elvärmda 45-53 kWh/m2,år 

 < 400 m2 50-58 kWh/m2,år 

 elvärmda 25-29 kWh/m2,år 

 < 400 m2 27-31 kWh/m2,år 

SVF tyngre  ≤ 0,042 

 lättare < 0,036 

U-värde fönster & dörrar  ≤ 0,80 W/m2,K 

Luftläckning q50 Formfaktor <1,7 0,30 l/s m2 omslutande area 
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 Formfaktor >1,7 0,50 l/s m2 Atemp 

 

Om man vill certifiera passivhuset enligt FEBY får man använda vilket 
beräkningsprogram man vill, men det finns tre steg att gå igenom. Dessa krav 
ska inte bara uppfyllas beräkningsmässigt utan för att verifiera att byggnaden 
verkligen är ett passivhus måste den färdiga byggnaden testas för att se att den 
uppfyller kraven efter färdigställande. Det tre stegen är alltså; projekterad för 
passivhus, certifierat passivhus och slutligen verifierat passivhus. (Forum för 
Energieffektiva Byggnader, 2012) 

För att erhålla en passivhuscertifiering enligt PHI behöver byggnaden uppfylla 
kraven genom beräkningar samt verifieras av en utomstående 
passivhuscertifierare som granskar beräkningar, ritningar och testresultat från 
bl.a. provtryckning av byggnaden. (Intressegrupp Passivhus, 2013) 

 

3.3.1.1 Beräkning av värmeförlusttal, VFT 

Värmeförlusttalet beräknas enligt FEBY 12 som 

𝑉𝐹𝑇!"#$ = 𝐻! ∙
!"!!"#$
!!"#$

 [W/m2 Atemp], där 

DVUT = Dimensionerande utevintertemperatur för aktuell ort och byggnad 
𝐻! = Byggnaden värmeförlustskoefficient [W/K] 

𝐻! = ∑𝑈! ∙ 𝐴!"#$ + 𝜌 ∙ 𝑐 ∙ 𝑞!ä!" + 𝜌 ∙ 𝑐 ∙ 𝑑 ∙ 𝑞!"#$ ∙ (1− 𝑣), där 

 𝑈! = Klimatskärmen genomsnittliga U-värde. 
𝐴!"#$ = Klimatskärmens omslutande area mätt invändigt 
𝜌 = Luftens densitet [kk/m3] 
𝑐 = Luftens värmekapacitet [kJ/kg,K] 
𝑞!ä!" = Värmeförluster på grund av luftläckage 
𝑑 = Ventilationssystemet relativa driftstid 
𝑞!"#$ = Värmeförluster på grund av ventilation 
𝑣 = Ventilationssystemets verkningsgrad 

Luftläckningen, 𝑞!ä!", för ett FTX-system beräknas enligt FEBY12 som 
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𝑞!ä!" = 𝑞!" ∙
!

!!!!∙
!!"#!!!"

!!"

! där 

𝑞!"# − 𝑞!" = luftöverskottet mellan till och frånluft 
𝑞!" = Luftläckaget vid en tryckskillnad på 50 Pa 
e och f = Vindskyddskoefficienter enligt Tabell 5. 

Tabell 5 Vindskyddskoefficienter 

Vindskyddskoefficienter e och f 

Koefficient e för avskärmningsklass Flera exponerade 
sidor 

En exponerad 
sida 

Ingen avskärmning. Öppet landskap 
eller höga byggnader i staden 

Måttlig avskärmning. Förortsmiljö, 
lanskap med träd och andra 
byggnader 

Kraftig avskärmning. Byggnad i 
skog eller med genomsnittshöjd i 
city. 

0,10 
 

0,07 
 
 

0,04 

0,03 
 

0,02 
 
 

0,01 

 

Koefficient f 15 20 

 

När ventilationssystemet består av flera ventilationsaggregat med olika 
verkningsgrad har temperaturverkningsgraden för FTX-systemet, v, beräknats 
som det minsta av 

∑(𝑞!"#[𝑙/ℎ] ∙ 𝑑[ℎ/𝑑] ∙ 𝑣[%])/∑(𝑞!"#[𝑙/ℎ] ∙ 𝑑[ℎ/𝑑])  och 

∑(𝑞!"[𝑙/ℎ] ∙ 𝑑[ℎ/𝑑] ∙ 𝑣[%])/∑(𝑞!"[𝑙/ℎ] ∙ 𝑑[ℎ/𝑑]). 
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3.3.1.2 Alternativ beräkning av värmeförlusttalet, VFT 

Den tidigare beskriva beräkningsgången för VFT tar inte hänsyn till att 
markens temperatur är högre än utetemperaturen vid DVUT vilket ger ett 
missvisande resultat för ett och tvåvåningshus där en stor del av klimatskärmen 
angränsar mot marken. Därför ger FEBY 12 en alternativ beräkning för VFT 
enligt 

𝑉𝐹𝑇!"#$ = (𝐻!! ∙ 21− 𝐷𝑉𝑈𝑇 + 𝑈!"#$ ∙ 𝐴!"#$ +Ψ!"#$ ∙ 𝐿!"#$ ∙
!"!!!"#$
!!"#$

  [W/m2 Atemp], där 

𝐻!´ = Byggnaden värmeförlustkoefficient exklusive förlusterna mot mark 
𝐴!"#$ = Byggnaden area mot mark 
𝐿!"#$ = Längden på köldbryggan vid kantbalken 
𝑈!"#$ = Värmeförlustkoefficienten mot mark 
Ψ!"#$ = Köldbryggan vid kantbalken 
 

𝑈!"#$ =
!

!
!!"#$

!
!,!"#∙

!!"#$
!,!∙! !!

!

 , där 

𝑈!"#$ = Golvets U-värde 
P = Golvets omkrets 
w = väggtjockleken 
𝜆 = markens värmeledningstal 

I denna rapport beräknades dock Um av ett simuleringsprogram, vilket inte 
möjliggör beräkning av 𝐻!!  utan förlusterna mot marken. 𝐻!!  har därför 
beräknats enligt 

𝐻!! = 𝐻! − 𝑈!"#$ ∙ 𝐴!"#$ +Ψ!"#$ ∙ 𝐿!"#$ . 

 

3.4 Energiberäkningar och simuleringar 

För att uppskatta hur mycket energi en byggnad kommer att använda när den 
väl är klar genomförs energiberäkningar. Utifrån de kunskaper man har om den 
blivande konstruktionen under projekteringsfasen kan man få en ganska bra 
uppfattning om energiförbrukningen i den blivande byggnaden. 
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Energiberäkningar kan dock vara ganska komplicerade om byggnaden är stor 
eller har en invecklad arkitektur. Det finns flera energiberäkningsprogram på 
marknaden som simulerar klimatet kring byggnaden under ett år för att på så 
sätt beräkna energibehovet. När man väljer energiberäkningsprogram är det 
viktigt att man väljer ett som är validerat, t.ex. enligt SS-EN 15265. Andra 
saker som är viktiga att tänka på är att indata ska kunna väljas och presenteras 
på ett transparent sätt, defaultvärden ska presenteras tydligt och 
beräkningstiden ska vara kort för att underlätta möjligheten att se skillnaderna 
som förändringar gör. (Elmroth, 2012) 

Beräkningsprogram som finns ute på marknaden och är lämpade för lokaler är 
bl.a. BV2, VIP Energy och IDA Indoor Climate and Energy (Elmroth, 2012). 
Även PHPP (Passivhus Projekterings Paket), som används för att certifiera 
byggnader enligt de internationella passivhuskraven, är numera anpassad så att 
den går att använda för lokaler. Alla dessa program kräver att man vet vad man 
gör och vad och hur de olika parametrarna i programmen påverkar andra 
parametrar. Det är även viktigt att veta vilka systemgränser som programmet 
använder, dvs. vilka delar som räknas med och inte.  

3.4.1 VIP Energy 

VIP Energy är ett datorprogram som beräknar energibehovet för en byggnad 
och är validerat enligt EN 15265-2007. Uppbyggnaden av byggnadsdelarna 
och de olika skiktens värmeledningsförmåga skrivs in i programmet som sedan 
beräknar byggnadsdelens U-värde. Köldbryggornas uppbyggnad ritas in i 
programmet med utgångspunkt från de olika skikten, och sedan beräknar 
programmet dess Ѱ-värde. Areor för de olika byggnadsdelarna beräknas för 
hand och skrivs sedan in i programmet. Den använda versionen har ingen 
grafiskt gränssnitt där en modell av byggnaden kan användas. 

Programmet använder mätbara eller kända faktorer för att genomföra sina 
beräkningar och resultaten jämförs sedan mot gällande regler för 
energihushållning. Det är utformat för att beräkna en byggnads energibehov 
under en viss tid, vanligtvis ett år. Beräkningarna sker timvis med en dynamisk 
beräkningsmodell med hänsyn till påverkan från klimatfaktorer, lufttemperatur, 
sol, vind och luftfuktighet. VIP Energy är inte optimerat för effektberäkningar. 
(Structural Design Software, 2012) 

Resultat som fås från beräkningar med VIP Energy är bl.a. luftläckage, 
formfaktor, Um, andel fönsterarea, specifik energianvändning, 
transmissionsförluster och passiv kyla. Med passiv kyla menas den energi som 
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krävs för att kyla byggnaden under max temperatur, utöver den energi som fås 
från kylaggregat. 

3.4.2 Systemgräns energiberäkningar 

När man genomför energiberäkningar är det viktigt att definiera sina 
systemgränser, dvs. vilka delar man räknar med. Man kan t.ex. räkna den 
energi som behöver framställas för att värma upp ett hus och på så sätt ta med 
alla förluster som sker på vägen fram till huset. När beräkningarna i den här 
rapporten genomfördes användes Boverkets byggreglers (BBR) systemgräns 
för en byggnad som illustreras i Figur 15. Det innebär att alla förluster genom 
klimatskalet anses gå genom gränsen och räknas därför bort. Inkommande 
energi är den energi som går åt från nätet att värma byggnaden och varmvatten, 
dvs. byggnadens energianvändning. All energi som produceras på tomten eller 
genom solinstrålning ses som ”gratis energi” som ersätter en del av 
byggnadens energianvändning. 

 

Figur 15 Illustration av hur en byggnads energianvändning definieras i 
BBR19. (Boverket, 2012) 
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3.5 Livscykelkostnadsanalys, LCC 

LCC står för Life Cycle Cost, vilket på svenska översätts till livscykelkostnad. 
En LCC-analys innebär att man tittar på mer än bara investeringskostnaden. 
Man tittar på alla stora kostnader under produktens livstid där 
investeringskostnaden ingår som en del, men även energianvändning, underhåll 
under livstiden och rivning ingår i kostnadsanalysen. Enligt ISO 15686-5:2008 
är livscykelkostnaden en del av det man definierar som Whole-life cost (WLC) 
där även andra kostnader ingår. Livscykelkostnaden definieras enligt Figur 16. 

 

Figur 16 Ingående delar i en livscykelanalys enligt ISO 15686-5:2008. 

LCC används som ett verktyg för att hitta den mest kostnadseffektivaste 
lösningen sett till dess livslängd inklusive investeringskostnad och 
driftskostnad. Det behöver dock inte bara vara kostnaden som påverkar vilket 
alternativ man väljer även andra aspekter så som miljö, funktion eller estetik 
kan också påverka beslutet. (Bångens, 2010) 

LCC definieras som  

𝐿𝐶𝐶 = 𝐺𝑟𝑢𝑛𝑑𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 + 𝐿𝐶𝐶!"!#$% + 𝐿𝐶𝐶!"#$%!å!! + 𝐿𝐶𝐶ö!"#$% −
𝑟𝑒𝑠𝑡𝑣ä𝑟𝑑𝑒  

Där 

𝐺𝑟𝑢𝑛𝑑𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 = Alla kostnader som uppstår i investeringsskedet. T.ex. 
materialkostnader, installationskostnader m.m. som förknippas med en åtgärds 
genomförande. 

Life cycle cost 

Construction Operation Maintenance End-of-life 
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𝐿𝐶𝐶!"!#$% = Kostnaden för all den köpta energin som produkten förbrukar 
under sin livstid. Energikostnaden beräknas genom nuvärdesmetoden som 
beskrivs närmare senare. 

𝐿𝐶𝐶!"#$%!å!! = Alla kostnader för underhåll av produkten under hela dess 
livstid. Även denna kostnad nuvärdesberäknas. 

𝐿𝐶𝐶ö!"#$% = Övriga kostnader som uppstår under produktens livstid, så som 
t.ex. miljökostnader. Även denna nuvärdesberäknas. 

𝑟𝑒𝑠𝑡𝑣ä𝑟𝑑𝑒 = Den totala livscykelkostnaden kan reduceras om produkten har 
ett värde efter beräkningstidens slut. Om den t.ex. går att sälja. Restvärdet kan 
dock även vara negativt om det uppstår en kostnad att göra sig av med 
produkten. (Bångens, 2010) 

När man beräknar en produkts kostnad under hela dess livslängd kan man inte 
bara summera ihop alla kostnader som uppstår rakt av eftersom att de uppstår 
olika år. Framtida kostnader måste räknas om genom en så kallad 
nuvärdesberäkning. Man kan förklara det som att om du gör en insättning på 
banken idag för att betala en kostnad om några år. Då behöver inte den 
insättningen vara lika stor som kostnaden eftersom att du får ränta på pengarna 
medan de ligger på banken, och de ökar därmed i värde. Hur mycket pengar du 
behöver på banken idag för att om fem år ha 100 kr beräknas enligt 

100/ 1+ 𝑟ä𝑛𝑡𝑎𝑛 !"#!$ å! (3:1) 

Om räntan är 5 % och du vill att pengarna ska vara värda 100 kr om 10 år blir 
alltså beräkningen: 

100/ 1+ 0,05 !" = 61 𝑘𝑟  

Därmed är 100 kr om fem år värda 61 kr idag. (Bångens, 2010) 

3.5.1 Nuvärdesberäkning 

Nuvärdet för en byggnad beräknas enligt: 

𝑁𝑉𝑃 = !!
!!! !

!
!!! ,  (3:2) 
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Där  

𝐶! = pengaflödet vid tiden t 
r = diskonteringsränta 
N = år 
t = tid 

När man endast undersöker investeringskostnad för klimatskal samt 
energikostnader kan dock ekvationen förenklas till 

𝑁𝑉𝑃 = 𝐶! + !𝐸!"!
!!! ,  (3:3) 

Där 

𝐶! = Grundinvesteringen 
T = Livslängden 

!𝐸!"!
!!! = !!

!!! !
!
!!! ,              (3:4) 

Där 

𝐸! = Energikostnaden vid tiden t.  

3.5.1.1 Diskonteringsränta 

Diskonteringsräntan som beskriver hur mycket pengarna stiger i värde och som 
används vid beräkningar av livscykelkostnaden beräknas enligt Norsk standard 
(2000) som 

𝑟 = !!!!
!!!

, 

Där 

R = realräntan 
i = inflationen 
𝑟! = nominella räntan. 
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3.6 Exempel på byggda förskolor i passivhusteknik 

Alla sorters byggnader går att bygga som passivhus, man behöver bara ta 
hänsyn till hur de kommer att användas när man designar dem. Det har fram 
till idag byggts flera förskolor med passivhusteknik, vissa framgångsrika andra 
mindre framgångsrika. En generell erfarenhet man gjort är dock att golvvärme 
oftast inte är nödvändigt, utan golven håller en bra temperatur ändå (Sandberg, 
2011).  

Passivhausinstitut ger några rekommendationer när man projekterar förskolor 
som passivhus bl.a. 

• använd ett förhållande mellan omslutande area och inneslutande volym 
mindre än 0,4 m2/m3,  

• ha en isolering av byggnaden på mellan 0,1-0,15 W/m2,K  
• använd ett FTX-system med minst 80 % värmeåtervinning (Passipedia, 

2014).  

Dessa rekommendationer är dock anpassade efter ett centraleuropeiskt klimat 
och ännu strängare krav krävs för att få en byggnad som kan klassas som 
passivhus enligt de internationella kriterierna i norra Sverige. 
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3.6.1 Förskola Skogslunden, Österåkers kommun 

 

Figur 17 Bild på fasaden till 
Tabell 6 Sammanställning fakta från Skogslundens förskola. 
(Sandberg, 2011) 

Snabba fakta Skogslunden  

Färdigställd 2010 

Antal plan 2 

Formfaktor 2,1 

Atemp 880 m2 

Konstruktion Bärande betongstomme med stålpelare 

och lättreglar i yttervägg 1) 

Fönsterarea 13% av Atemp 

Förlustfaktor 0,34 W/m2,K 

Beräknat värmebehov 14 kWh/m2 1) 

Beräknat behov av köpt energi 17 kWh/m2 1) 

Beräknat värmeeffektbehov 9 W/m2 (vid DUT) 
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Um Ca 0,14 W/m2,K (inkl. köldbryggor) 

Uvägg 0,106 W/m2,K 

Utak 0,078 W/m2,K 

Ugrund 0,095 W/m2,K 

Ufönster 0,65 W/m2,K 

Köldbryggor < 3% av förlusterna 

Luftläckage 0,07 l/s, m2Aomg 

Verkningsgrad FTX 79-84 % 2) 

Passivhusklassning Internationell standard 

Uppfyllda passivhuskrav Ja 

1) Dessa data är hämtade från (Kreutzer, 2011) 
2) Dessa data är hämtade från (Johannesson, 2013) 

Skogslunden är en förskola byggd i två plan där de äldre barnen har sin 
avdelning på övre våningen. Trappor är alltid en skaderisk men genom att 
samla barnen innan man går ner för trappan skapar man en säkrare miljö. För 
att säkerställa att tillräckligt med ljus finns i hela den kompakta byggnaden har 
arkitekten använt sig av fönster i de invändiga väggarna och på så sätt kan det 
naturliga ljuset färdas längre in i byggnaden. (Johannesson, 2013) 

Ventilationen består av ett FTX-system som 
På ett solavskärmningsskydd orienterat i 

Balkonger och andra utanpåliggande 
Positiva lärdomar 

• Bra detaljlösningar på köldbryggor 
• Yttre detaljer och konstruktioner (så som t.ex. balkonger) är inte 

anslutna till varma delen av fasaden för att undvika köldbryggor. 
• Genom att använda passivhusfönster och placera dem inflyttat i fasaden 

för att möjliggöra överisolering utvändigt minimeras kallraset. 

Negativa lärdomar 
• Oisolerade ventilationskanaler gör att mycket av värmen försvinner 

innan den når ut till hörnen 
• Solfångare måste placeras på optimerade platser och snö avlägsnas på 

vintern för att möjliggöra bra effektivitet. 
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3.6.2 Stadsskogens förskola, Alingsås 

 

Figur 18 Vy över Stadsskogens 
Tabell 7 Sammanställning fakta från 

Snabba fakta Stadsskogen  

Färdigställd 2008 

Antal våningar 1 

Formfaktor Ca 2,5 

Atemp 940 m2 

Konstruktion Bärande stålstomme med lättreglar i 

yttervägg 

Fönsterarea 16% av Atemp 

Förlustfaktor 0,6 W/m2,K 

Beräknat värmebehov 42 kWh/m2 

Beräknat behov av köpt energi - 

Beräknat värmeeffektbehov 16-17 W/m2 (vid DUT) 

Um 0,17 W/m2,K 1) 
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Uvägg 0,10 W/m2,K 

Utak 0,09 W/m2,K 

Ugrund 0,117 W/m2,K 

Ufönster 0,85 W/m2,K 

Köldbryggor - 

Luftläckage 0,19 l/s, m2Aomg 

Verkningsgrad FTX 85 % 1) 

Passivhusklassning FEBY07 

Uppfyllda passivhuskrav Nej 

1) Dessa data är hämtade från (Johannesson, 2013) 
 

Skolan ritades från början som en 
Även i denna byggnad har man använt sig 
Som uppvärmning har man använt 

Positiva erfarenheter 
• Sedumtaket minskar dagvattenhanteringen. 
• Värmen via ventilationen har fungerat bra. 
• Inte kalla golv trots avsaknad av golvvärme. 
• Invändiga fönster sprider ljuset längre och barnen tycker de är roliga. 

Negativa erfarenheter 

• Byggnadens form påverkade energibehovet så mycket att 
passivhuskraven inte kunde uppnås med de förändringar man 
genomförde. 
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3.6.3 Hedlunda förskola, Umeå 

 

Figur 19 Fotomontage över 
  

Tabell 8 Sammanställning fakta från 
Snabba fakta Hedlunda förskola 

Färdigställd 2014 

Antal våningar 2 

Formfaktor 1,68 

Atemp 1561 m2 

Konstruktion Bärande träkonstruktion av limträ i tak, 

samt Masonite lättbalkar i väg 

Fönsterarea 17 % av Atemp 

Förlustfaktor - 

Beräknat värmebehov 15 kWh/m2 

Beräknat behov av köpt energi  31 kWh/m2 (63 kWh/m2 primärenergi) 

Beräknat värmeeffektbehov 10 W/m2 (vid DUT) 

Um 0,128 W/m2,K 

Uvägg 0,071 W/m2,K 
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Utak 0,062 W/m2,K 

Ugrund 0,086 W/m2,K 

Ufönster 0,68 W/m2,K 

Köldbryggor Ingår i Um (beräknade med yttermått) 

Luftläckage 0,11 l/s, m2Aomg 

Verkningsgrad FTX 86 % 

Passivhusklassning Internationell standard 

Uppfyllda passivhuskrav Pågående certifiering 

 

Förskolan på Hedlunda är det nordligaste 
Passivhusförskolan är byggd enligt Reggio Emilia pedagogiken vilket bl.a. 
innebär att barnen uppmanas till spontana möten. Förutom att vara ett 
certifierat passivhus är bygganden även projekterad att uppfylla nivån ”good” 
enligt BREEAM som är ett miljöcertifieringssystem som betygsätter 
byggnadens totala miljöpåverkan. (Umeå kommun, 2014) Byggnaden har även 
möjlighet att nå nivån ”very good” (Greindl, 2014). 

I byggnaden är trä använt så långt som möjligt i stommen och ett 
sprinklersystem är installerat för att möjliggöra mer flexibla materialval utan 
att minska på brandskyddet. Materialen är valda efter att de ska avge så låga 
emissioner som möjligt. I byggnaden finns tre FTX-aggregat där bl.a. köket har 
en separat värmeåtervinning med ozonrening och en värmepump för att inte 
riskera att luften läcker tillbaka in i byggnaden. Endast värmeåtervinningen 
från köket räcker till 40 % av uppvärmningen. (Umeå kommun, 2014) I köket 
används även värmeåtervinning från kylanläggningen till uppvärmning av 
byggnaden. 

Personalen på förskolan ser inget negativt med att skolan har två våningar och 
uppskattar de djupa fönstren som ofta bildar sittplatser för barnen. (Personal 
Hedlunda förskola, 2014) I byggnaden finns flera små ”kryp in” inbyggda i 
väggarna som bildar mysiga platser för barnen att vistas på och fönstren är 
placerade så att barnen kan utnyttja dem som utkiksplatser över omgivningen. 

Solavskärmningen av fönstren består av 
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Figur 20 Lådor med inbyggda 
Positiva erfarenheter 

• Genom att ta tillvara på värmen i frånluften från köket kan stora 
energibesparingar göras 

• Passivhus går att konstruera även med miljövänliga material 
• Utanpåliggande persienner kan justeras så att man avskärmar solen, 

men man ser fortfarande ut 

Negativa erfarenheter 

• Då byggnaden inte varit igång någon längre tid har ingen utvärdering 
kunnat göras
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4 FALLSTUDIE 

4.1 Solbackens förskola 

 

Figur 21 Foto av Solbackens förskola 
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Tabell 9 Sammanställning fakta från Solbackens förskola. 

Snabba fakta Solbacken  

Färdigställd 2013 

Antal plan 1 

Formfaktor 2,7 2) 

Atemp 1377 m2 2) 

Konstruktion Bärande träreglar i yttervägg med 

limträbalkar och takstolar i tak. 

Uvägg  0,17 W/m2,K 2) 

Utak  0,11 W/m2,K 2) 

Ugrund  0,09 W/m2,K 2) 

Ufönster  1,0 W/m2,K 1) 

Luftläckage  0,8 l/s, m2Aomg 
1) 

Verkningsgrad FTX  80 % 1) 

Passivhusklassning Ingen 

1) Informationen är hämtad från WSPs energiberäkningar. 
2) Egna beräkningar. 

Solbackens förskola är byggd enligt Reggio Emilia pedagogiken som 
förespråkar spontana möten och stort samutnyttjande av ytor. Byggnaden är 
utformad runt en innergård som kan utnyttjas som lekplats. (Link Arkitektur, 
2013) 

Utformningen på byggnaden är i tre nivåer för att minimera markutfyllnad. 
Ateljén är den lägsta punkten och matsalen och personalutrymmena är de 
högsta punkterna. Mellan de högsta och lägsta delarna finns en av 
avdelningarna som ligger på en mellannivå. De olika nivåerna är 
sammankopplade med ramper och en kort trapp som har en positiv inverkan på 
motoriken för barnen. (Link Arkitektur, 2013) 
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4.1.1 Konstruktion 

Byggnaden består av flera olika 

 

Figur 22 Modell av byggnaden som 
4.1.2 Uppvärmning 

Förskolan värms idag upp av fjärrvärme via Umeå energis fjärrvärmenät och 
värmen distribueras i byggnaden via vattenburen golvvärme och till viss del 
radiatorer. Byggnaden har en VVC-ledning som transporterar runt värme i 
vattenledningarna, även om ingen använder dem, för att säkerställa snabb 
varmvattenleverans när behovet väl uppkommer. (Link Arkitektur, 2013) 

4.2 Energiberäkningar 

Energiberäkningar för den befintliga byggnaden 
Mängdningen av de olika byggnadselementen 

4.3 Resultat originalbyggnad  

Tabell 10 Sammanställning resultat 
Beskrivning Resultat Krav 

Um 0,200 W/m2K < 0,6 (BBR) 
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Specifik energianvändning 
(BBR/FEBY12) 

127 kWh/m2 < 120 + 110(qmedel-
0,35) kWh/m2  
(BBR) 
 < 53kWh/m2 
(FEBY12) 

Medelventilation 1,24 l/s,m2 - 

Värmeåtervinning 
ventilation 

70 % - 

VFTDVUT alt1 42 W/m2 < 17 W/m2 
(FEBY12) 

VFTDVUT alt2 39 W/m2 < 17 W/m2 
(FEBY12) 

Luftläckage  0,8 l/s (Aomsl) 

1,5 l/s (Atemp) 

< 0,3 l/s (FEBY12) 

< 0,5 l/s (FEBY12) 

Passiv kyla 2482 kWh/år - 

Formfaktor 2,72 - 

Afönster/ Atemp 14 %  

 

Byggnaden idag uppfyller kravet på specifik 
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Figur 23 Illustration över 
Man kan se i Figur 23 att värme måste 

 

Figur 24 Avgiven energi 
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Figur 25 Tillförd energi 
 

Enligt mätningar gjorda medan skolan 
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5 ENERGISIMULERING 

5.1 Energiberäkning med bibehållen utformning 

I de inledande beräkningarna bibehålls utformningen för att undersöka om det 
är möjligt att använda denna utformning på ett passivhus. Mer detaljerade 
resultat återfinns i Bilaga B. 

5.1.1 Tätare konstruktion 

Genom att bygga en tätare fuktspärr minskar den värme som annars följer med 
luften som strömmar genom otätheter. Under uppförandet av byggnaden kan 
täthetsprover genomföras för att säkerställa att den projekterade lufttätheten 
uppfylls. I konventionellt projekterade byggnader används ofta ett luftläckage 
på 0,8 l/s per kvadratmeter omslutande yta. I ett passivhus däremot är kravet att 
klimatskalet ska ha ett maximalt luftläckage på 0,3 l/s enligt FEBY12. I 
beräkningarna är ett värde på 0,15 l/s använt då det i tidigare byggda förskolor 
inte varit problem att uppnå så låga nivåer. 

5.1.2 Bättre fönster och dörrar 

För att göra byggnaden mer energieffektiv och möjliggöra en eventuell 
certifiering enligt PHI och enligt rekommendationen från förskolan 
Skogslunden har certifierade passivhusfönster använts. U-värden för respektive 
storlek på fönstren är beräknade med PHPP och ett medelvärde för varje 
vädersträck är sedan använt vid beräkningar i VIP Energy. 
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5.1.3 Bättre isolering i klimatskalet utom fönster och dörrar 

Exakta uppbyggnaden för varje byggnadselement återfinns i Bilaga B. Den nya 
ytterväggskonstruktionen används på alla ytterväggar inklusive väggar som 
bildas i takkonstruktionen. För väggar som gränsar mot mark används samma 
konstruktion som grunden. Samma takkonstruktion används på alla tak av 
samma typ. 

Då byggnaden har en stor area klimatskal jämfört med golvarea kommer 
ytterväggar, grund och tak behöva ha väsentligt bättre isoleringsförmåga om 
förändringar i form av byggnaden ska undvikas. För att minska U-värdet har 
PAROCs passivhuskoncept använts.  
 
Grunden isoleras bättre under hela plattan och extra isolering placeras under de 
förstärkningar som finns för pelare och liknande för att eliminera köldbryggor 
som uppstår och för att standardisera grundens U-värde.  

5.1.3.1 Köldbryggor 

När konstruktionselementen förändras ändras även köldbryggorna där dessa 
möts. Bredder och byggnadsdelar där arean från köldbryggor räknas bort är 
desamma som i beräkningar av originalbyggnaden. Uppbyggnaden av 
köldbryggorna återfinns i Bilaga C. 

5.1.4 Bättre värmeåtervinning 

Genom att använda ett passivhuscertifierat aggregat med högre verkningsgrad 
fås en mer effektiv värmeåtervinning. Det finns idag inte några 
passivhuscertifierade FTX-aggregat med tillräckligt hög kapacitet för att 
ensamt klara av att ventilera byggnaden. Därför har två aggregat valts som 
tillsammans klarar av att ventilera byggnaden; MAXK-I3 7000 DC från Lüfta 
som har en kapacitet på 1400-6200 m3/h och en temperaturverkningsgrad på 
87 % samt GOLD RX 35 från Swegon som har en kapacitet på 3600-
7500 m3/h och en temperaturverkningsgrad på 85 %. Båda aggregaten är 
kopplade till eftervärme via fjärrvärmesystemet. 

Aggregatet från Lüfta kommer att användas i så stor utsträckning som möjligt 
och vara det aggregat som är igång under störst del av tiden.  
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5.1.5 Ytterligare förändringar 

5.1.5.1 Ändrad innetemperatur 

I beräkningarna hittills har all data kring inomhusluften varit densamma som 
vid beräkningarna av den ordinarie byggnaden, men när man gör 
beräkningarna för ett passivhus skall en minsta tillåtna inomhustemperatur på 
21 grader användas. Lägsta rumstemperaturen ändrades till 21 grader under 
tiden förskolan används samt 18 grader då den inte används.  

5.1.5.2 Nattavstängd ventilation 

Eftersom att ventilationen står för en stor del av energiförlusterna, nästan 50 % 
i detta fall är det ett bra ställe att fortsätta göra besparingar i energin. Så länge 
ventilationssystemet utformas så att fukt inte kondenserar i filter och på så sätt 
ger dålig inomhusluft, kan ventilationssystemet stängas av nattettid (Forum för 
Energieffektiva Byggnader, 2012).  

5.1.5.3 Återvinning av frånluften i kök 

I köket finns idag ingen värmeåtervinning av frånluften. Genom att använda 
ozonrening kan man avlägsna fett och annat som annars sätter sig på 
ventilationskanalerna, och försämrar värmeåtervinningsmöjligheterna eller 
förstör FTX-aggregatet (Ozone Tech, 2014). I kök bildas mycket värme som 
annars bara ventileras direkt ut och därför kopplas ett extra FTX-aggregat med 
temperaturverkningsgrad 92 % till kökets ventilation. Detta resulterar i att 
byggnaden då får totalt 3 ventilationsaggregat. 

5.1.5.4 Temperaturstyrd ventilation  

När en stor del av ventilationsluftens värme återvinns blir det ett större 
kylbehov. Det kan avhjälpas genom att använda bypass-funktioner på 
ventilationsaggregaten. Det innebär att man låter bli att återvinna värmen under 
varma dagar då man behöver ha in kallare luft. Då det är svårt att simulera 
detta har istället en simulering genomförts där ventilationen istället är 
temperaturstyrd, vilket bl.a. innebär att det ventilerar ut mer luft när det är 
varmt. 

5.1.5.5 Solfångare 

Genom att installera solfångare för att 
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5.2 Energiberäkningar förändrad utformning 

I detta avsnitt genomförs först 
Den ordinarie byggnaden har ett 

 

Figur 26 Illustration över hur 
5.2.1 Undvik bryt i takkonstruktionen 

Genom att byggnaden idag använder sig av 

 

Figur 27 Illustration över hur 
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5.2.2 Undvik bryt på grund av skillnader i höjdled 

Eftersom att byggnaden är uppförd i tre 

 

Figur 28 Illustration över hur 
5.2.3 Undvik bryt i fasaden 

Fasaden på originalbygganden består av fler utbyggnader som bildar extra 
köldbryggor och fasadyta. Genom att ta bort dessa utbyggnader och istället 
flytta ut hela fasaden för att bibehålla den totala golvarean minskas den totala 
ytan klimatskal och flera köldbryggor undviks. 
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Figur 29 Illustration över hur 
5.2.4 Undvik innergård 

Innergården är ett trevligt sätt att få in mer 

 

Figur 30 Illustration över hur 
5.2.5 Bygg i flera våningar 

Genom att uppföra byggnaden i två våningar blir den mer kompakt och ytan 
klimatskal minskas ytterligare och köldbryggorna blir färre.  
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Figur 31 Illustration över 
Men bara för att klimatskalet har en 
När man bygger så pass kompakt blir det 
Ett förslag på en planlösning presenteras 

 

 

Figur 32 Skiss över planlösning plan 
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Figur 33 Skiss över planlösning plan 
 

 

Figur 34 Utformningsförslag på 
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Figur 35 Utformningsförslag på 
5.3 Sammanställning resultat energisimulering 

5.3.1 Bibehållen utformning 

De olika förändringarna klarar inte av att 
Tabell 11 Sammanfattning av resultaten från energiberäkningar på 
de olika förändringarna. 

Förändring Specifik 
energianvändning 
[kWh/m2år] 

Energisänkning 
[%] 

Um 
[W/m2K] 

VFTDVUT 
[W/m2] 

1. Original 127 0 % 0,2 39 

2. Tätare 117 8 % 0,2 39 

3. Fönster och 
dörrar 

120 6 % 0,184 37 

4. 2+3 111 13 % 0,184 37 

5. Klimatskal 108 15 % 0,142 33 
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6. 2+3+4 92 28 % 0,126 31 

7. Ventilation 117 8 % 0,2 35 

8. 2+3+5+7 84 34 % 0,126 28 

9. 8+ändrad 
innetemp 

72 43 % 0,126 28 

10. 9+nattavst. 
vent. 

60 53 % 0,126 24 

11. 10+återv. 
vent. i kök 

56 56 % 0,126 19 

12. 
11+temp.styrd 
vent. 

58 54 % 0,126 19 

 

Byggnaden lyckas inte uppnå kraven för 
Tabell 12 Sammanfattning resultat av lågenergibyggnad. 

Beskrivning Resultat Krav 

Um 0,126 W/m2K < 0,6 W/m2K (BBR) 

Ufönster 0,68 W/m2K < 0,8 W/m2K 
(FEBY12) 

Specifik energianvändning 58 kWh/m2  < 53kWh/m2 
(FEBY12) 

VFTDVUT 19 W/m2 < 17 W/m2 
(FEBY12) 

Luftläckage  0,15 l/s (Aomsl) 

0,4 l/s (Atemp) 

< 0,3 l/s (FEBY12) 

< 0,5 l/s (FEBY12) 
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Passiv kyla 2830 kWh/år - 

Formfaktor 2,72 - 

Afönster/ Atemp 14 %  

 

Byggnaden skulle kunna klassas som ett minienergihus då kraven på VFT för 
ett minienergihus är 5 W/m2Atemp högre och kravet på specifik 
energianvändning 20 kWh/m2 högre än ett passivhus (Forum för 
Energieffektiva Byggnader, 2012). Byggnaden uppfyller däremot inte kraven 
på passivhus enligt FEBY12.  

Enligt FEBY12 ska solvärmefaktorn 

 

Figur 36 Rumstemperaturen under 
 

5.3.2 Förändring av utformningen 

Det är inte möjligt att uppnå kraven på 
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Figur 37 Grafisk redovisning av 

 

Figur 38 Grafisk redovisning av 
Passivhuskraven, förutom den specifika 
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Figur 39 Rumstemperaturer under 
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6 LIVSCYKELSKOSTNADSBERÄKNINGAR 

För att jämföra de två alternativen original och lågenergihus ur ekonomisk 
synvinkel har en LCC-beräkning genomförts för varje alternativ. En LCC 
beräkning är även genomförd för byggnaden med förändrad utformning till två 
plan som uppnår passivhuskraven. Denna är dock inte direkt jämförd med de 
andra alternativen då utformningen skiljer sig så mycket och priserna är även 
mer uppskattade, men beräkningen är gjord för att visa på skillnaden. 

 Beräkningarna är gjorda i enlighet med SS-ISO 15686-5:2008. LCC-
beräkningen har bara genomförts på de delar som förändrats jämfört med 
byggnaden som den ser ut idag, dvs. klimatskalet, installerade solceller och 
solfångare samt FTX-aggregatet. Underhållskostnaderna för de olika 
varianterna är svåra att uppskatta, men antas vara lika stora. Beräkningen är 
gjort med en livslängd på 50 år vilket är riktvärdet för livslängden på en 
klimatskärm (Bångens, 2010). Solceller, solfångare och FTX-aggregatet har 
dock kortare beräknad livslängd och kommer behöva bytas ut eller repareras 
under beräkningstiden. 

Eftersom att det var svårt att förutse vilken 
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Figur 40 Illustration över 
6.1 Material- och andra kostnader 

Kostnader för material och andra ingående delar så som fönster, dörrar, 
ventilation och solenergianläggningar är tagna från leverantörer och återfinns i 
Bilaga D. 

6.2 Energikostnader 

Det är svårt att förutse vilken prisändring som kommer att ske på 
energimarknaden. Därför har prisförändringen under en tid tillbaka undersökts 
för att så en så bra bild som möjligt. 

6.2.1 Fjärrvärme 

Priset på fjärrvärmen som levereras till 
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Figur 41 Prisförändringen på 
6.2.2 El 

För att få en bra bild över hur mycket 

 

Figur 42 Pris på el i öre för 
6.3 Realränta 

Realräntan är räntan utan inflation. 
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6.4 Resultat originalbyggnad och lågenergihus 

6.4.1 Kostnader 

Tabell 13 Ingående kostnader och 
 Kostnad 

[kr/kWh] 
Ordinarie 
byggnad 

Lågenergihus 

Investering  2 383 271 kr 3 914 551 kr 
Klimatskal  2 079 203 kr 3 107 298 kr 
FTX-aggregat  304 068 kr 807 000 kr 
Ev. solceller  0 kr 127 000 kr 
Ev. solfångare  0 kr 105 000 kr 
    
Driftskostnad  141 571 kr 69 672 kr 
Värme fjärrvärme  0,77 kr 137 994 kWh/år 53 727 kWh/år 
Fastighetsel 1,28 kr 27 590 kWh/år 22 111 kWh/år 
    
Besparingar   25 354 kr 
Ev. bidrag från 
solfångare  

0,77 kr 0 20 571 kWh/år 

Ev. bidrag från 
solceller  

1,28 kr 0 7 433 kWh/år 

 

6.4.2 Nuvärden 

Nuvärdet är beräknat enligt ekvation (3:3 där energikostnaderna är beräknade 
1𝑇𝑑𝐸𝑖𝑡=𝑡=1𝑇𝐸𝑡1+𝑟𝑡,              (3:4. En beräkning med installerade solceller och solfångare är genomförd för lågenergihuset för att undersöka om byggnaden skulle bli dyrare eller billigare då de ökar investeringskostnaden. Resultaten från LCC-
beräkningarna är sammanfattade i Figur 43. I Figur 44 och Figur 45 
presenteras nuvärdet beroende på beräknad livslängd. 
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Figur 43 Sammanställning av nuvärden för en livslängd på 50 år. 

 

Figur 44 Graf som visar nuvärdet på de olika byggnaderna beroende på 
beräknad livslängd utan solenergi. 
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Figur 45 Graf som visar nuvärdet på de olika byggnaderna beroende på 
beräknad livslängd. Efter 25 år genomförs en återinvestering i 
solenergi. 

Enligt graferna i Figur 44 och Figur 45 ser vi att lågenergihuset blir mer 
kostnadseffektivt efter lite mindre än 20 år. Mer exakta värden på vilken 
beräknad livslängd som krävs för att lågenergihuset ska bli mer 
kostnadseffektivt återfinns i Tabell 14. 

Tabell 14 Krävd livslängd för att lågenergihuset ska få ett lägre nuvärde än 
originalbyggnaden då prisökningar medräknas. 
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6.5 Resultat passivhus 

Den förändrade byggnaden i två plan som uppfyller kraven för passivhus har 
en betydligt lägre energianvändning än byggnaden med bibehållen utformning 
som kan ses i Figur 46. Passivhuset får även ett lägre nuvärde än 
originalbyggnaden redan efter 3 år.  

 

Figur 46 Sammanställning av nuvärden för passivhuset med en beräknad 
livslängd på 50 år. 

 

Figur 47 Sammanställning av nuvärden för passivhuset beroende på beräknad 
livslängd inkl. prisökningar. 
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7 ANALYS 

7.1 Energiberäkningar med bibehållen utformning 

Med beräkningarna som är genomförda lyckades inte originalbyggnaden 
förändras till ett passivhus, det tyder dock inte på att det inte är möjligt. Genom 
att använda ytterligare mer isolering i klimatskalet kan troligtvis tillräckligt 
låga värden uppnås. Det känns dock inte rimligt att bygga mycket mer 
välisolerat och därför har inte beräkningarna fortsatt. Det är även möjligt att 
effektivisera ventilationsflödena som idag har ganska höga medelvärden, men 
då författarens kunskaper kring ventilation är begränsade har inte detta ägnats 
någon större tid. 

Inglasning av innergården har inte simulerats då VIP Energy inte klarar av att 
simulera ouppvärmda områden. Det skulle troligtvis inte vara tillräckligt för att 
klara kraven på passivhus ändå då det inte skulle påverka U-värdet på 
byggnaden utan bara den specifika energianvändningen. I det sista steget 
saknas fortfarande en del på VFT för att uppfylla kravet, ett krav som inte 
uppfylls förrän utformningen förändras till att inte innefatta innergården. Då 
VFT inte innefattar energibesparingsmetoder utan till största del förluster 
genom klimatskalet är det svårt att uppnå denna utan att förändra 
utformningen.  

Vad man ser är dock att det är svårt att uppfylla kraven på passivhus utan att 
anpassa utformningen därefter, precis som i fallet för Stadsskogens förskola. 
Med en komplex arkitektur med många bryt i klimatskalet innebär även att det 
är svårare att bygga enligt vad som är beräknat då det finns fler svaga punkter i 
konstruktionen som behöver speciell hantering. Det är dock möjligt att bygga 
minienergihus enligt FEBY12s definition med bibehållen arkitektur, vilket 
även det sparar energi. 
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Ventilationsrummets storlek har inte ändrats för att inrymma fler aggregat för 
att bevara utformningen. I verkligheten skulle kanske inte tre aggregat 
användas och alla skulle kanske inte vara placerade på samma ställe. Då det är 
svårt att förutse hur de skulle placeras och för att möjliggöra en så bra 
jämförelse som möjligt har storleken på ventilationsutrymmet valts att bevaras 
som det ser ut idag i beräkningarna. 

7.2 Energiberäkningar med förändrad utformning 

Bara genom att ändra utformningen kan man åstadkomma ungefär samma 
energisänkning som om man bygger med ett bättre isolerat klimatskal. Den 
största energisänkningen får man dock när man tar bort innergården. Däremot 
ger det inte så stora skillnader i energibesparing om man bygger kompakt utan 
innergård jämfört med att bygga i två våningar. Den totala ytan klimatskal 
minskas dock och de dyraste delarna av klimatskalet (tak och grund) minskas 
även dem, vilket tyder på att en byggnad i två våningar är billigare att bygga. 
Det är även lättare att utforma en planlösning för en byggnad som är 25 meter 
djup mot en som är 40 m djup. 

Förändringarna av utformningen gör mindre skillnad om byggnaden redan är 
välisolerad, vilket är lite överraskande då köldbryggorna bör vara en större del 
av transmissionsförlusterna. I det här fallet är dock ventilationen en stor 
förlustfaktor trots hög energiåtervinning, vilket kan vara en anledning till att 
förändringarna inte slår igenom lika stort som förväntat. Därav bör 
ventilationen vara möjlig att effektivisera ytterligare när det kommer till 
luftflöden. Det kanske är möjligt att minska luftflödena i vissa rum när de inte 
används. 

7.3 VIP Energy 

Genom att använda ett program utan tidigare erfarenheter från det programmet 
införs en del svagheter. All indata till programmet har inte varit möjligt att 
analysera då kunskapsnivån kring programmet varit för låg. Även själva 
programmet inför en del osäkerheter då alla ytor beräknas för hand och förs 
sedan in i programmet. Om en grafisk inmatning i form av en modell istället 
använts kunde ytorna lättare ha beräknats noggrant. Även programmets sätt att 
beräkna köldbryggor ger en del osäkerhet då bredden väljs oberoende på 
någonting annat. I ”vanliga” köldbryggsberäkningar behandlas de som linjära 
köldbryggor medan VIP Energy istället behandlar dem som areor. VIP Energy 
är heller inte anpassat för att göra beräkningar på passivhus som kräver väldigt 
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noggranna beräkningar och även en beräkning av VFT som i detta arbete 
istället beräknats för hand. 

7.4 Livscykelkostnadsberäkningar 

Det är svårt att få en exakt ekonomisk jämförelse då det är svårt att få exakta 
priser på alla ingående delar. Förändringen på energipriserna är även väldigt 
svåra att förutse. De delar som varit svårast att få priser på i detta projekt har 
varit fönster och dörrar. Priserna för originalbyggnaden har varit relativt enkelt, 
men när det kommer till den mer energieffektiva byggnaden har flera priser 
varit tvungna att uppskattas. Priset för fönstren blev uppskattat med hjälp av en 
ca pris per kvadratmeter, vilket kan skilja en del från det faktiska priset. Priset 
för dörrarna blev billigare än de dörrar som använts idag, vilket inte känns 
rimligt. Dessa priser var dock även de uppskattningar och utan hänsyn till de 
anpassningar som skulle behöva göras för att uppfylla samma krav som 
originaldörrarna.  

För att uppfylla de krav på luftflöden som förskolan hade var tre aggregat 
tvungna att användas då inget passivhuscertifierat aggregat med tillräckligt 
höga luftflöden finns på marknaden. Dock uttryckte tillverkaren av Adconair-
aggregatet att de certifierar sina aggregat om efterfrågan finns. De anser 
troligtvis att deras större aggregat redan idag skulle klara av en certifiering. 
Genom att använda ett större aggregat istället för tre mindre skulle kostnaden 
för ventilationen kunna sänkas.  

I analysen är inte kostnaden för betongen medräknad vilket innebär att 
passivhuset skulle bli billigare än beräknat men fortfarande dyrare än 
originalbyggnaden då den innehåller betydligt mycket mindre betong. För att 
vara rättvis skulle dock mellanbjälklaget för passivhuset räknas med, så dessa 
har räknats bort mot varandra. 

Kostnadsökningen för elen är väldigt låg då medelökningen inte varit så stor 
eftersom att det under vissa tider varit sänkningar. Under tiden mellan 2007 
och 2014 har dock prisökningen varit så stor som 15 % under vissa perioder. 
Det innebär att priset för elenergin troligtvis kommer vara högre än 
prisökningen på 1 %, vilket endast skulle göra att lågenergihuset och 
passivhuset blir ännu mer lönsamma. 
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Genom att bygga mer energieffektiva byggnader kan värmesystemet 
dimensioneras för en lägre effekt vilket även det kan spara pengar. Detta är 
dock inte medtaget här utan ses som en extra besparing som kan göras utöver 
den beräknade i livscykelkostnadsanalysen. 
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8 DISKUSSION OCH SLUTSATSER 

8.1 Återkoppling till forskningsfrågorna 

För att lättare se vilka resultat som studien resulterat i besvaras här de 
initierande forskningsfrågorna. 

Forskningsfråga 1 - Vilka krav utöver BBR måste uppfyllas för att en 
byggnad ska klassas som passivhus enligt den svenska och den 
internationella definitionen? 

Kraven som måste uppfyllas för internationella standarden PHI och den 
svenska standarden FEBY återfinns i avsnitt 3.3.1 och sammanfattas i Tabell 3 
och Tabell 4. Krav ställs på bl.a. installerad effekt, kylbehov, täthet, U-värden 
och energianvändning i den internationella standarden och i den svenska ställs 
krav på värmeförluster, energianvändning, U-värde, täthet och solvärme. Den 
största skillnaden mellan kraven från FEBY12 och PHI är att de svenska 
kraven fokuserar på en sammanslagen beräkning av ett tätt, välisolerat 
klimatskal med få värmeförluster från ventilationen medan den internationella 
endast stället krav på Um, tätheten och värmeåtervinning från ventilationen var 
för sig. PHI har dock ett hårt krav på Um som innebär att man måste bygga 
välisolerat även där. Det är dock svårt att jämföra vilket av kraven som är 
svårare att uppnå då ingen beräkning med PHPP är genomförd för denna 
byggnad. 



Arkitekturens inverkan: jämförelse mellan tekniska- och designförändringars påverkan 
på energibehovet 

80 

Forskningsfråga 2 - Vad bör man tänka på vid projekteringen av ett 
passivhus för att uppfylla kraven och hur kan detta appliceras på den 
valda förskolan? 

Det finns många saker man kan göra för att få en byggnad mer energieffektiv. 
Enligt kyotopyramiden, som återfinns i kapitel 3.2 på sidan 12, bör man först 
fokusera på att minska värmeförlusterna. Sedan kan man effektivisera 
elanvändningen, utnyttja solenergin, visa och kontrollera energianvändningen 
och slutligen välja energikälla.  

Följande punkter har identifierats under litteraturstudien som viktiga att tänka 
på under projekteringen. 

Utformning (orangemarkerade är de som använts) 

• Minska den totala ytan klimatskal för att minska de totala 
transmissionsförlusterna 

• Minska fönsterytan 
• Gruppera ihop flera mindre fönster till ett större 
• Minimera antalet köldbryggor genom att undvika onödiga 

formbrytningar i klimatskalet 
• Placera byggnaden med långsida mot söder 
• Placera större andel fönster åt söder 
• Avskärma fönstren mot söder för att under sommaren undvika 

övertemperaturer och under resten av året undvika kondens 
• Bygga luftslussar/vindfång vid entréer för att minska inströmningen av 

kall luft 

Tekniska lösningar (de grönmarkerade är de som använts) 

• Minska U-värdet på väggar, tak och golv genom att öka eller förbättra 
isoleringen 

• Använda fönster och dörrar med lågt U-värde 
• Använda tekniska lösningar som ämnar till att minska köldbryggor 
• Placera plastfolien en bit in i väggen för bilda ett installationsskikt där 

bärande komponenter för bjälklag, eldosor m.m. kan placeras utan att 
punktera tätskiktet 

• Använda en värmeväxlare med så hög verkningsgrad som möjligt 
• Använda värmelagrande material för att minska värmebehovet 
• Använda fasförändringsmaterial för att utjämna inomhustemperaturen 
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• Markförlägga ventilationskanalen för uteluften 
• Installera solceller för att minska det externa elbehovet 
• Installera solfångare för att ta tillvara på värmen från solen 

 

I fallstudiebyggnaden har så många delar från litteraturstudien som möjligt 
implementerats. Under första delen av energiberäkningarna då byggnadens 
utformning bevarades användes endast delar från de tekniska lösningar som 
identifierats. Värmelagrande material placerat invändigt har dock inte använts 
då detta är svårt att simulera i en stor byggnad. Fasförändringsmaterial är inte 
heller implementerat då inomhustemperaturen inte varit fokus i denna studie 
och dessa inte går att simulera i det valda programmet. Markförlagd ventilation 
har inte varit möjlig att undersöka då beräkningar för detta ligger utanför 
författarens kunskaper. Solceller har implementerats i LCC-beräkningarna för 
att undersöka om det är ekonomiskt att installera dessa då de inte påverkar 
energiberäkningarna. 

Även under andra delen av energiberäkningarna då utformningen förändrades 
har fokus varit att förändra byggnaden så lite som möjligt i varje steg och vissa 
delar av utformningsförslagen har därför inte tagits med. I arbetet har inte 
byggnaden testats vridas för att optimera solinstrålningen. När byggnaden 
däremot senare förändrades och delar av ytterväggarna minskades för att ta 
bort innergården minskades öst- och västväggarna för att bibehålla så mycket 
fönster som möjligt åt söder. Fönsterytan har inte minskats mer än när väggar 
tagits bort har även de fönster som suttit där också tagits bort. Fönster har inte 
heller grupperats ihop till större ytor, men vid utformningen av 
tvåvåningsbyggnaden har detta hållits i tanken vid placering och utformning av 
fönster. Då har även större delen av fönstren placerats åt söder. 
Solavskärmning och luftslussar har inte heller implementerats förrän i sista 
steget då byggnaden planerades i två plan. 

Lärdomar från referensprojekten är implementerade där det är möjligt. Då 
samma konstruktion som originalbyggnaden är använd var det tyvärr inte 
möjligt att placera den bärande konstruktionen innanför tätskiktet, som i 
Skogslundens förskola. Det skulle troligtvis innebära ett byte av bärande 
system till stålpelare för att klara de små dimensionerna som får plats innanför 
tätskiktet.  

De yttre detaljerna och konstruktionerna har beräknats som om de var 
fristående utanför då köldbryggor för dessa varit svåra att uppskatta. Att istället 
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göra dem fribärande är en relativt enkel lösning som inte påverkar 
utformningen. 

Vid projekteringen av lågenergibyggnaden har passivhuskomponenter använts 
för att säkerställa kvalitén och fönstren är indragna en bit i fasaden med 
utanpåliggande isolering, precis som på Skogslundens förskola. Detta krävdes 
även för att använda de resultat på köldbryggor som använts för fönstren. 

Sedumtak eller grönt tak har inte använts då den ordinarie konstruktionen valts 
att behållas för att möjliggöra en bättre jämförelse. 

Värmedistributionssystem har inte undersökts närmare utan vattenburen 
golvvärme har används även vid förändringar av byggnaden för att möjliggöra 
jämförelsen. 

De uppskattade invändiga fönstren är återanvända i den nya utformningen av 
tvåvåningsbyggnaden, men deras möjlighet att sprida ljuset längre in i 
byggnaden har inte undersökts närmare. 

Återvinning av frånluften i köket har implementerats vid försöket att bibehålla 
utformningen för att minska förlusterna via ventilationen och gav ett relativt 
stort utfall med en minskning av det specifika energibehovet med 4 kWh/m2 
jämfört med förändringen innan. 

Solavskärmning har inte undersökts närmare än att en fast solavskärmning är 
använd vid utformningen av tvåvåningsbyggnaden då det är en sådan 
konstruktion som rekommenderas enligt litteraturstudien. I övrigt är befintlig 
solavskärmning använd. 

De negativa lärdomarna kring isolering av ventilationen berör själva 
produktionsfasen och har därför inte tagits med i detta arbete. Däremot är de 
använda solcellerna placerade i en optimal vinkel åt söder för att undvika 
onödiga effektförluster.  

Byggnadens form har förändrats för att försöka uppnå passivhuskraven då 
byggnaden precis som Stadsskogens förskola inte kunde uppnå kraven på 
grund av sin ogynnsamma form. 
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Forskningsfråga 3 - Vilken förändring av den aktuella förskolan har störst 
inverkan på energiförbrukningen? 

Tabell 15 Sammanställning av resultat från energiberäkningar sorterat på 
energisänkning. De orangemarkerade raderna är förändringar av 
utformningen som gjorts successivt. 

Förändring Specifik energi-
användning 
[kWh/m2år] 

Energi-
sänkning 
[%] 

Um 
[W/m2K] 

VFT 
[W/m2Atemp] 

Två våningar med 
solavskärmning 

102 20 % 0,202 31 

Utan innergård 104 18 % 0,170 32 

Klimatskal 108 15 % 0,142 33 

Tätare 117 8 % 0,200 39 

Ventilation 117 8 % 0,200 35 

Fönster och dörrar 120 6 % 0,184 37 

Utan bryt i fasad 122 4 % 0,198 37 

Utan plana tak 124 2 % 0,201 38 

Utan bryt i höjdled 124 2 % 0,200 38 

Original 127 0 % 0,200 39 

 

Den största förändringen på energibehovet får man om man ändrar 
utformningen till en tvåvåningsbyggnad istället för dagens utformning. Den 
störta energibesparingen man kan göra utan att ändra utformningen är dock att 
förbättra klimatskalet. Att denna förändring gör störst skillnad på den befintliga 
byggnaden beror troligtvis på att byggnaden har en stor omslutningsarea, 3744 
m2. Man kan dock göra en ännu lite större energibesparing genom att bygga 
mer kompakt utan innergård samt bryt i höjdled och fasad. Detta på grund av 
att den totala klimatskalsytan minskar och därmed de totala 
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transmissionsförlusterna genom denna. Den innebär även en minskning av 
medel U-värdet då andelen ytterväggar minskar jämfört med grund och tak 
som har högre U-värden. När byggnaden istället byggs i två våningar minskar 
den specifika energianvändningen ytterligare medan U-värdet ökar. Detta är på 
grund av att den totala klimatskalsytan minskar och därmed även 
transmissionsförlusterna genom denna, men samtidigt ökar andelen ytterväggar 
jämfört med tak och grund vilket innebär en ökning av Um. Detta är även 
anledningen till att energisänkningen blir så liten när man bygger i två 
våningar. Det innebär dock en lättare planering av planlösningen då byggnaden 
annars har ett djup på runt 40 m, vilket gör det svårt att få dagsljus hela vägen 
in i mitten utan att använda takfönster eller en uppbyggnad med fönster. 

Bättre återvinning av ventilationen gör den näst största besparingen, men då 
mycket av luften fortfarande ventileras direkt ut trots förbättringen av 
aggregatet ger inte detta så stor förbättring som det skulle kunna ge. Dessutom 
användes ett ventilationsaggregat med relativt hög temperaturåtervinningsgrad 
från början.  

Det ger lika hög besparing att bygga ett tätare klimatskal som att förbättra 
ventilationen. Att bygga tätare känns dock som en billigare förändring då man 
”endast” behöver vara mer noggrann vid byggnationen och se till att täta alla 
skarvar och genomföringar ordentligt. Klimatskalet har även en längre 
beräknad livslängd än ventilationen Ett tätare klimatskal ger dock mindre 
utslag på VFT. 

Ett byte till bättre fönster och dörrar ger det minsta utslaget på den specifika 
energianvändningen, om man bortser från förändringar av utformningen. Tittar 
man till priset är det troligtvis den dyraste förändringen då de 
passivhuscertifierade fönstren kostade nästan tre gånger så mycket som de 
ordinarie fönstren. Detta beror dock troligtvis på att resten av klimatskärmen 
fortfarande släpper ut mycket värme och fönster och dörrar utgör bara ca 5 % 
av den. Det visar på att endast ett byte av fönster och dörrar troligtvis inte är 
lönsamt när de utgör så liten del av klimatskärmen. 

Att förändra klimatskalet så att det blir så få köldbryggor som möjligt ger inte 
så höga resultat på energisänkningen då mycket av köldbryggorna är direkt 
kopplade till innergården. De längsta köldbryggorna är de som bildas vid mötet 
mellan tak och yttervägg samt vid kantbalken och dessa minskas inte så mycket 
förrän innergården tas bort. Borttagningen av innergården innebär dock även 
en stor minskning i total yta klimatskärm. 
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Forskningsfråga 4 - Vad blir den ekonomiska skillnaden mellan den 
konventionellt projekterade förskolan, förskolan med bibehållen 
utformning och förskolan med förändrad utformning? 

Enligt LCC-analysen är det mer ekonomisk lönsamt att bygga mer 
energieffektivt. I detta skede kan vi även se att det troligtvis är lönsamt att 
installera solenergi i form av solceller och solfångare eftersom att trots att det 
beräknade bidraget från dessa halveras får det en lägre krävd livslängd än om 
man inte installerat dem alls. Alla kostnader kring installation av solenergin är 
dock inte medberäknade vilket gör att ingen specifik slutsats kan dras från 
resultaten.  

Som man kan se i Figur 43 innebär det nästan en halvering av kostnaderna 
under 50 år om man bygger samma byggnad mer energieffektiv även om man 
inte installerar solenergi. Det gäller dock bara kostnaderna för klimatskalet och 
installationerna. Om man räknar med övriga delar så som innerväggar, ytskikt 
och andra installationer som är densamma för de båda byggnaderna blir den 
procentuella skillnaden mindre. Det handlar dock fortfarande om flera miljoner 
kronor. 

Passivhuset har ett ännu lägre nuvärde än lågenergihuset. Detta beror främst på 
dess annorlunda utformning som gör att klimatskalet blir billigare och även om 
energibehovet inte skiljer så mycket i antal kWh/år blir det en ganska stor 
skillnad när man summerar ihop kostnaderna över 50 år. Det visar dock på att 
man kan göra ännu större besparingar om man även anpassar utformningen för 
att spara energi då det oftast även innebär ett billigare klimatskal. 

8.2 Avgränsningar 

Genom den valda metoden kan ingen generell slutsats dras om vilka 
förändringar som är bäst att göra om man inte kan genomföra alla. För detta 
skulle det krävas att man undersökte flera byggnader av samma sort. Då det 
tyvärr inte fanns tid för det i detta arbete kan endast en slutsats kring byggnader 
som liknar fallstudien dras. Många förskolor som byggs idag har dock liknande 
förutsättningar med hög formfaktor och hög ventilation så denna undersökning 
kan ändå verka som en hjälp vid utformning av mer energieffektiva förskolor. 
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8.3 Förslag på vidare studier 

Denna studie har fokuserat på klimatskal och delar av installationerna. 
Någonting som uppkommit under arbetets gång är den höga luftomsättningen i 
förskolor. Genom att undersöka hur denna kan effektiviseras och på så sätt 
minskas kan ännu större energibesparingar göras. 

Ena annan sak som inte undersökts närmare i denna rapport är passivhusets 
miljöpåverkan. Det vore intressant att se vilken skillnad det blir mellan två 
likvärdiga hus där den ena är konventionellt projekterad och den andra är 
projekterad som ett passivhus, i form av en LCA eller beräkning av inbyggd 
energi. Även en underökning av hur stor skillnaden blir om man använder 
”vanliga” material eller miljövänliga material i samma byggnad vore intressant. 

I denna rapport användes inte gröna tak på byggnaden då den förändrade 
byggnaden eftersträvade att efterlikna originalbyggnaden i så stor utsträckning 
som möjligt, men dess inverkan på miljö och energibehov vore intressant att 
undersöka. 

En annan vinkel på detta arbete vore också intressant där man utgår från ett 
passivhus och undersöker vilka utformningsmässiga förändringar man kan göra 
utan att tappa certifieringen. 
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BILAGA A – konstruktionsdetaljer och planlösningar 

 

Figur 48 Planlösning Solbackens förskola med markerade 
användningsområden. (Link Arkitektur, 2013) 

Klimatdata och allmänna indata 

Byggnaden finns belägen i Holmsund i närheten av Umeå. Då det inte finns 
någon specifik klimatfil för Holmsund har den inbyggda klimatfilen för Umeå 
använts. Atemp är beräknad till 1377 m2. 
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Täthet 

I originalberäkningarna i VIP Energy har otäthetsfaktorn vid q50 valts olika för 
olika byggnadsdelar. Golvet har en lägre otäthetsfaktor då den gränsar mot 
mark och inte luft i rörelse. 

Byggnadsdelar  

Tak 

I originalbyggnaden finns väldigt många olika takkonstruktioner och 
för att få ett så realistiskt resultat som möjligt har 10 olika 
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konstruktioner använts. Vissa av dessa delar har samma konstruktion, 
men har ändå valts att delas upp i flera delar för att underlätta vid 
senare förändringar av utformningen. Inga köldbryggor är beräknade 
mellan de olika konstruktionerna. Takkonstruktionen skiljer sig en del 
åt mellan de olika delarna i byggnaden. I vissa delar används taket 
hela vägen upp till taksolen, som i Figur 49 och ibland sitter den 
isolerande delen av taket plant medan den bärande delen sitter en bit 
upp som i Figur 50. Takets konstruktion skiljer sig även åt genom att 
takbjälkarna skiljer sig i tjocklek och höjd i olika delar av byggnaden. 
Det innebär även att isolerskiktet skiljer sig. De olika varianterna av 
takbjälkar och isolertjocklek är många i det här projektet vilket anas i 
Figur 51 där de olika takkonstruktionerna har fått olika färger. 

 

Figur 49 Konstruktionsdetalj av yttertaket. (Link Arkitektur, 2013) 
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Figur 50 Konstruktionsdetalj över plant isolerat tak. (Link Arkitektur, 
2013) 

 

Figur 51 Illustration över de olika takkonstruktionerna som återfinns i 
projektet. De svarta områdena är tak där isoleringen ligger plant. 
(Link Arkitektur, 2013) 
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Grund 

I VIP Energy delas grundplattan in i tre olika delar beroende på avstånd från plattans kant. Mängden för delen med avstånd 0-1 m från kanten är beräknad med hjälp av längden på köldbryggan för kantbalken. Mängden för delen med avstånd mer än 6 m från kanten har beräknats med hjälp av ritningar och mängden för 
den sista delen är resterade mängd av den totala arean på grundplattan. 

Generellt ser golvkonstruktionen ut som i Figur 52. Det finns dock 
inslag av köldbryggor bl.a. i form av förstärkningar av grundplattan 
för pelare, och höjdskillnader. Kantbalken har en utvändig isolering 
för att bryta en del av köldbryggan som uppstår där. En utformning av 
kantbalkens konstruktion återfinns i Figur 53. 
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Figur 52 Konstruktionsdetalj av den generella uppbyggnaden av 
grunden. (Link Arkitektur, 2013) 

 

Figur 53 Konstruktionsdetalj av kantbalken i grunden. Kantbalken 
har flera olika utföranden. (Link Arkitektur, 2013) 
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Väggar 

I beräkningarna har ytterväggar skilts från andra väggar som uppstår 
på grund av förändringar i tak- eller grundkonstruktionen. 
Ytterväggarna är alla densamma förutom att de har olika beklädnader. 
Ytterväggskonstruktionen återfinns i Figur 54. Det finns dock flera 
väggar som bildas på grund av olika förändringar i tak och 
grundkonstruktionen som har olika uppbyggnad beroende på vart de 
sitter. Dessa väggar återfinns i Figur 55 och Figur 56 och deras 
uppbyggnad återfinns i Bilaga B. 

  

Figur 54 Konstruktionsdetalj av yttervägg. (Link Arkitektur, 
2013) 
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Figur 55 De olika väggarna som bildas vid olika takbryt; gul, röd, 
ljusblå, mörkblå och svart. (Link Arkitektur, 2013) 
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Figur 56 Placering av bryt i grundkonstruktionen p.g.a. 
höjdskillnader.(Link Arkitektur, 2013) 

Fönster 

Vid beräkningarna har samma värden på alla fönster använts. De 
värden som används var redan konfigurerade i VIP Energy från WSPs 
beräkningar. 
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Dörrar 

Vid beräkningarna har samma värden på alla dörrar använts. I 
originalfilen var inga dörrar med glas definierade utan dessa har lagts 
till för att bättre återspegla verkligheten. Värdena för dörren utan glas 
var redan definierad i WSPs beräkningar. 

Köldbryggor 

Köldbryggorna har beräknats som 2-dimensionella byggnadsdelar 
direkt i VIP Energy. De delar som beräknats är kantbalk, ytterhörn, 
möte mellan tak och yttervägg, bryt i tak samt fönstersmygar. Vid 
köldbryggsberäkningar i VIP Energy beräknas köldbryggan med en 
area som ersätter en del av den angränsande byggnadsdelen. Man 
väljer därför en bredd som sedan måste räknas bort från angränsande 
byggnadsdel. Uppbyggnaden av de beräknade köldbryggorna 
återfinns i Bilaga C. 

Mark 

Marken som byggnaden är byggd på bestod till största del av skogsmark innan 
byggandet påbörjades. På vissa ställen fanns bergnivån relativt högt, men i 
allmänhet bestod marken av sandig siltmorän. Markens värmekonduktivitet 
och värmekapacitet är vald som ”Lera, dränerad sand, dränerat grus” med 
λ = 1,4 W/m,K. Enligt tidigare beräkningar av WSP. 

Intertillskott 

De interna värmetillskotten är inte ändrade från WSPs beräkningar så Svebys 
användardata finns inlagda i VIP Energy. 

Ventilation 

I byggnaden finns en roterande värmeväxlare, Swegon Gold DRX 60, (VA1) 
med en temperaturverkningsgrad på 81,5% enligt tillverkaren. Detta aggregat 
står för det största flödet i byggnaden. Utöver denna finns det en frånluftsfläkt 
(FF01) i en takfläkt i köket samt en takfläkt för spiskåpan (FF06). Överluft tas 
från angränsande rum för att täcka upp den luft som ventileras ut från köket. 
Ventilationsaggregaten är simulerade med inställningar enligt WSPs tidigare 
beräkningar. 
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BILAGA B – indata till, samt resultat från simuleringar 
 

Fönster 

Tabell 16 Valda nya komponenter till passivhuset. 

Nya komponenter    

Fönster Uglas = 0,5 
W/m2K 1) 

Ukarm = 0,64 
W/m2K 1) 

g = 60 % 1) 

Dörr glasad  U =  
0,74 W/m2K 2) 

  

1) Information hämtad från (Energate, 2013) 
2) Information hämtad från (Svensson, 2014) 

Tabell 17 U-värden (inkl. karm och montering) på befintliga fönster utbytta 
mot passivhuscertifierade fönster beräknade med PHPP.  

Littera  Bredd  
[m] 

Höjd  
[m] 

U-värde 

[W/m2,K] 

F5a / F5b/ F5c/ F5d/ F5f 0,500 0,535 0,86 

F5e 0,500 0,535 0,87 

F11a/ F11b/ F11c/F11d / F11i 1,100 1,600 0,67 

F11e 1,100 1,300 0,69 

F11g 1,100 1,800 0,69 

F11h 1,100 1,800 0,69 

F11j 1,100 1,200 0,69 

F11k 1,100 1,000 0,71 
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F11l 1,100 1,800 0,69 

F16a/F16b 1,600 1,000 0,69 

F16c 1,600 1,000 0,70 

F18a/F18b/ F18c 1,800 1,600 0,67 

F18d/ F18e 1,800 1,800 0,66 

F18f 1,800 0,575 0,76 

F18g 1,800 1,200 0,66 

 

I beräkningarna i VIP Energy har ett genomsnittligt U-värde och glasarea för 
varje vädersträck använts för att underlätta beräkningarna. 

Orientering Glasandel [%] U-värde 
[W/m2,K] 

Solskydd 

Väster 64 0,68 - 

Söder 63  0,68 - 

Norr 57 0,71 - 

Öster 65 0,68 - 

Innergård Väster 64 0,67 - 

Innergård Söder 62 0,68 Fast övre skärm 

Innergård Norr 65 0,67 - 

Innergård Öster 64 0,67 - 
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Ogenomskinliga konstruktionselement 

Ytterväggarna, tak och grund är uppbyggda enligt PAROCs passivhussystem 
som återfinns i Figur 57, Figur 58, Figur 59 och Figur 60. Exakta mått och 
värden på de olika materialen återfinns senare i bilagan under avsnittet Resultat 
simulering med förbättrat klimatskal (exkl. fönster och dörrar). 

 
Figur 57 Yttervägg från PAROCs passivhuskoncept. (PAROC, 2014b) 

 

 
Figur 58 Takkonstruktion från PAROCS passivhuskoncept. (PAROC, 2014c) 
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Figur 59 Takkonstruktion från PAROCs passivhuskoncept för en kallvind. 

(PAROC, Hämtad20141023) 

 

Figur 60 Konstruktion av grunden enligt PAROCs passivhuskoncept. ( 2014a) 

Ventilation 

Ventilationens driftstider är sammanfattade i Tabell 18. 
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Tabell 18 Driftstider för de olika aggregaten. 

Aggregat Tilluft [l/s] Frånluft [l/s] Dagar Tid 

Swegon 2057 1837 Mån-fre 06.00-18.00 

Lüfta 1722, 
500, 
500 

1722, 
500, 
500 

Mån-fre, 
Mån-fre, 
Lör-sön 

06.00-18.00, 
18.00-06.00, 
00.00-24.00 

FF01 0 1000 Mån-fre 10.00-13.00 

FF06 0 130 Mån-sön 00.00-24.00 

TF01 130 0 Mån-sön 00.00-24.00 

 

Solceller 

För att producera en del av sin egen elenergi installeras 83 m2 solceller på taket 
i sydriktningen som har en vridning på 7 grader mot väster och en lutning på 
45 grader. Med hjälp av programmet Solekonomi 1.0 beräknas hur mycket el 
som produceras från dessa solceller under ett år. Ingångsvärden som använts 
återfinns i Tabell 19. Då Umeå inte fanns att välja som geografisk plats har 
Luleå använts då det var den närmaste staden som fanns att välja. Den globala 
instrålningen är därmed även den för Luleå, vilket innebär ett lägre resultat än 
för Umeå. För albedovärdena är default värdena använda då ingen större 
kunskap om de korrekta värdena för den specifika platsen finns. Albedo är 
reflektion från marken och omgivningen till solcellerna. Azimutvinkeln är den 
avvikande vinkeln från söder som solcellernas placering har. Verkningsgraden 
är förinställd i programmet. För övriga cellförluster och växelriktarens 
verkningsgrad har defaultvärden använts. 

Tabell 19 Valda ingångsvärden till beräkningar i Solekonomi 1.0. 

Parameter Valt värde 

Plats Luleå 

Årlig global instrålning 840 kWh 
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Albedo 0,2 (mar-sep) 0,5 (okt-feb) 

Azimutvinkel 7° 

Lutningsvinkel 45° 

Modularea 1,624 m2 

Modulernas toppeffekt 175,1 Wp 

Antal moduler 51 st 

Verkningsgrad 10,78 % 

Övriga cellförluster 10 % 

Växelriktarens verkningsgrad 90 % 

 

Resultatet efter en simulering på timbasis blev en total årlig produktion på 
7 433 kWh. Resultatet månad för månad återfinns i Tabell 20. 

Tabell 20 Resultat efter simulering i Solekenomi 1.0. 

Månad Instrålning Från panel Från växelriktare 
 [kWh/m2] [kWh] [kWh] 

Januari 22 190 154 
Februari 37 328 265 
Mars 109 949 769 
April 147 1269 1028 
Maj 133 1143 926 
Juni 179 1539 1246 
Juli 147 1269 1028 
Augusti 127 1097 889 
September 88 765 620 
Oktober 53 467 378 
November 13 117 95 
December 5 44 36 
Totalt 1060 9176 7433 
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Sammanfattade resultat för beräkningar med förändrad utformning 

Tabell 21 Sammanfattning resultat från beräkningar vid endast förändring av 
utformningen. 

Förändring Specifik 
energi-
användning 
[kWh/m2år] 

Energi-
sänkning 
[%] 

Um 
[W/m2K] 

VFT 
[W/m2Atemp] 

Aomsl 
[m2] 

Original 127 0 0,200 39 3744 

Utan plana tak 124 2 % 0,201 38 3642 

Utan bryt i 
höjdled 

124 2 % 0,200 38 3623 

Utan bryt i 
fasad 

122 4 % 0,198 37 3583 

Utan innergård 104 18 % 0,170 32 3133 

Två våningar 100 21 % 0,202 31 2158 

Två våningar 
med 
solavskärmning 

102 20 % 0,202 31 2158 

 

Tabell 22 Sammanfattning reslutat från beräkningar vid förändringar av 
utformningen på tidigare energieffektiviserad byggnad. 

Förändring Specifik 
energi-
användning 
[kWh/m2år] 

Energi-
sänkning 
[%] 

Um 
[W/m2K] 

VFTDVUT 
[W/m2,Atemp] 

Tidigare resultat 58  0,126 19 

Utan plana tak 58 0 % 0,127 18 
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Utan bryt i 
höjdled 

58 0 % 0,127 18 

Utan bryt i 
fasaden 

58 0 % 0,126 18 

Utan innergård 54 7 % 0,107 15 

Två våningar 
med 
solavskärmning 

55 5 % 0,131 14 

Två våningar 
med solceller 

39 33 % 0,131 14 
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Resultat simuleringar i VIP Energy för originalbyggnaden 
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Resultat simulering med förbättrat klimatskal (exkl. fönster och dörrar) 
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Resultat simulering med förändrad utformning, passivhus 
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BILAGA C – köldbryggor 

ORDINARIE BYGGNAD 
 

Kantbalk 

Kantbalken är uppbyggd enligt Figur 61 och får ett Ψ-värde på 0,398 W/m,K. 
Bredden är vald till 0,4 m som räknas bort från arean platta på mark med 
avstånd 0-1 m från kanten. 

 

Figur 61 Uppbyggnad av kantbalken för köldbryggsberäkningar. 

Ytterhörn 

Ytterhörnet har en uppbyggnad enligt Figur 62 och får ett Ψ-värde på 
0,116 W/m,K. Bredden är vald till 0,4 m och räknas bort från ytterväggsarean. 

 

Figur 62 Uppbyggnad av ytterväggshörn för köldbryggsberäkningar. 
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Möte mellan tak och yttervägg 

Mötet mellan tak och ytterväggen har en uppbyggnad enligt Figur 63 med ett 
Ψ-värde på 0,097 W/m,K. Bredden är vald till 0,4 m och räknas bort från 
ytterväggsarean. 

 

Figur 63 Uppbyggnad av mötet mellan tak och uttervägg för 
köldbryggsberäkningar. 

Bryt i tak 

Bryt i taket där det inte bildas en ny vägg har en uppbyggnad enligt Figur 64 
med ett Ψ-värde på 0,176 W/m,K. Bredden är vald till 0,4 m och räknas bort 
från det plana taket. 
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Figur 64 Uppbyggnad av takbryt där ingen extra vägg bildas för 
köldbryggsberäkningar. 

Fönstersmyg 

Fönstersmygen har en uppbyggnad enligt Figur 65 med ett Ψ-värde på 
0,092 W/m,K. Bredden är vald till 0,2 m och räknas bort från ytterväggsarean. 

 

Figur 65 Uppbyggnad av konstruktion kring fönster för köldbryggsberäkning. 
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FÖRBÄTTRAT KLIMATSKAL 

Kantbalk 

Köldbryggan som uppstår vid kantbalken har beräknats med avseende på den 
nya grundkonstruktionen, men även med en förändring av isoleringen så att 
köldbryggan bryts på vägen in mot inomhusluften. Tjockleken på betongen i 
kantbalken har även minskats för att bättre överensstämma med ritningar från 
projektet. Resultatet visas i Figur 66. Denna uppbyggnad resulterar i en 
köldbrygga med Ѱ=0,149 W/mK. 

 

Figur 66 Uppbyggnad av kantbalken i VIP Energy. 

Ytterväggshörn 

Köldbryggan som uppstår där två ytterväggar möts har modellerats upp med 
den nya väggkonstruktionen enligt Figur 67. Denna uppbyggnad resulterar i en 
köldbrygga med Ѱ=0,057 W/mK. 

 

Figur 67 Uppbyggnad ytterväggshörn i VIP Energy. 
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Möte mellan tak och yttervägg 

Köldbryggan som uppstår i mötet mellan tak och yttervägg har modellerats upp 
enligt Figur 68 och beräknats i VIP Energy vilket resulterar i en köldbrygga 
med Ѱ=0,054 W/mK. Då det inte är möjligt att modellera med lutande delar 
har taket modellerats som plant. 

 

Figur 68 Uppbyggnad av köldbrygga i möte mellan tak och yttervägg. 

Bryt i tak 

På flera ställen är det en mindre höjdskillnad mellan de olika taknivåerna vilket 
resulterar i en köldbrygga. Denna köldbrygga har en uppbyggnad enligt Figur 
69 och resulterar i en köldbrygga med Ѱ=0,110 W/mK. 



Arkitekturens inverkan: jämförelse mellan tekniska- och designförändringars påverkan 
på energibehovet 

152 

 

Figur 69 Uppbyggnad köldbrygga i takbryt. 

Fönstersmyg 

Köldbryggan vid fönstersmygen förändras då en ny ytterväggskonstruktion 
används och har byggts upp enligt Figur 70. En utanpåliggande isolering på 
fönsterkarmen används då detta är ett krav för att uppnå de låga 
installationsköldbryggorna som är inräknade i U-värdet för fönstren. Denna 
uppbyggnad resulterar i en köldbrygga med Ѱ=0,076 W/mK. 

 

Figur 70 Uppbyggnad av fönstersmygen i VIP Energy.
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BILAGA D – kostnader LCC-beräkning 

Materialkostnader 

Kostnaden för material i den befintliga byggnaden är hämtade från 
Vännäsbyggarna, som har byggt förskolan som den ser ut idag, för att 
säkerställa ett så realistigt resultat som möjligt. Materialkostnaden för material 
till passivhusvarianten är hämtade från Forslunds bygg som varit snälla nog att 
tillhandahålla ungefärliga priser som en entreprenör skulle ha fått. 

Tabell 23 Materialkostnader använda i LCC-beräkningarna. 

Material Materialkostnad 

Mineralull 20-77,5 kr/m2 
Lösull 350 kr/m3 
Styrolit 78 kr/m2 
Utegips 35 kr/m2 
Gips 30 kr/m2 
Plywood 76 kr/m2 
Masonit 36 kr/m2 
Golvspånskiva 96 kr/m2 
Träreglar 3,33-14,63 kr/m 
Limträ 132-618 kr/m 
P-folie/Säkerhetsfolie 6 kr/m2 
PAROC WAS 25t, klimatskiva 44 kr/m2 
PAROC WAS 35tt, Klimatskiva 70 kr/m2 
PAROC eXtra 20-77,5 kr/m2 
PAROC XMV 012, Luft och ångspärr 3,8 kr/m2 
PAROC BLT/XIL, lösull 350 kr/m3 
PAROC SSB 2t, Stegljusskiva 70 kr/m2 
PAROC GRS 30, Markskiva 138,5 kr/m2 
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Fönster 

Priset på fönstren i den befintliga byggnaden är hämtade från SSC Skellefteå 
som var de som levererade fönstren till byggnaden och är av dem omräknade 
till vad de skulle kosta att beställa idag. 

Green Building Store (GBS) hade möjlighet att lämna ett ungefärligt 
kvadratmeterpris för en likvärdig fönstertyp till den som använts i 
beräkningarna. Detta pris har använts för att beräkna kostnaden för 
passivhuscertifierade fönster. För passivhuset med förändrad utformning har 
alla fönster antagits vara öppningsbara utom glaspartiet som även det är 
beräknat med hjälp av kvadratmeterpriserna. 

Tabell 24 Priser på fönster. 

Fönstertyp Totalpris 

Ordinarie fönster från SSC 235 000 kr 

Passivhuscertifierade fönster från 
GBS 

669 252 kr 

Passivhuscertifierade fönster till 
passivhus 

644 171 kr 

 

Dörrar 

Priser för de dörrar som sitter i klimatskalet i den befintliga byggnaden är 
hämtade från Alab Aluminiumsystem som levererade dörrarna till byggnaden. 
Priset är vad det skulle kosta att beställa samma dörrar idag. 

Dörr och Portbolaget kan leverera specialbeställda dörrar av passivhuskvalitet 
och har uppgett vad olika varianter på dörrar skulle kosta. När det priset 
summeras ihop för alla dörrar i projektet blir dock totalkostnaden lägre än 
kostnaden för de ordinarie dörrarna. Därför har samma pris använts för de 
ordinarie dörrarna som för passivhusdörrarna.  

Passivhuset i två våningar har endast 4 dörrar jämfört med den ordinarie 
byggnadens 14. Därför har priset för de ordinarie dörrarna multiplicerats med 
4/14 för att få ett ungefärligt pris för dörrarna till passivhuset.  



 Bilaga D 

  155 

Tabell 25 Priser ytterdörrar. 

Dörrtyp Totalpris 

Ordinarie dörrar från Alab 600 000 kr 

Passivhusdörrar från Dörr och 
Portbolaget 

278 000 kr (ej använd) 

Dörrar passivhus (ca 30 % av priset 
för ordinarie dörrar) 

171 429 kr 

 

Ventilation 

För att få tag på priser för de olika installerade fläktarna har de olika 
tillverkarna kontaktats.  

Tabell 26 Priser ventilation. 

Fläktsystem Pris 

Swegon GOLD DRX 60 280 000 kr 

Fläktwoods Roofmaster Plus EC 21 795 kr 

Systemair TFSK 200 2 273 kr 

Swegon GOLD RX 35 200 000 kr 

Lüfta MAXK-I3 7000 DC 247 000 kr 

Menerga GmbH Adconair 76 10 01 360 000 kr 

 

Solenergi 

Priser på solceller och solfångare har uppskattats med hjälp av olika 
paketlösningar från Svesol. 
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Tabell 27 Priser solanläggningar. 

Solanläggning Pris 

Solceller 83 m2 127 000 kr 

Solfångare 41 m2 105 000 kr 
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BILAGA E – FAKTISK ENERGIANVÄNDNING 
SOLBACKENS FÖRSKOLA 
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