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1  Förord 
 

Detta examensarbete är utfört år 2013 vid Institutionen för Samhällsbyggnad och 

Naturresurser, avdelningen för arkitektur och infrastruktur, vid Luleå Tekniska Universitet. 

Examensarbetet omfattar 15 högskolepoäng och är den sista delen i utbildningen Teknologie 

kandidat Arkitektur, 180 högskolepoäng. 

Mitt intresse för arkitektur och energi- och miljösmarta hus låg till grunden till detta 

examensarbete som handlar om  hur ett passivhus kan gestaltas och anpassas till det nordiska 

klimatet. 

Resultatet av examensarbetet speglar utbildningen väl då arbetet behandlar både arkitekters 

estetiska kunnande och ingenjörers byggtekniska kunnande. 

Jag vill tacka min handledare Hans Walloschke, Arkitekt och Universitetslektor vid Luleå 

Tekniska Universitet för vägledning, stora hjälpsamhet och många råd. Tack till personalen 

hos Energihuskalkyl för hjälp och information om beräkningsprogrammet Energihuskalkyl. 

Tack till min familj som alltid är ett stort stöd. 

Trevlig läsning! 

Ida Hallebrand, Luleå 2013 
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2  Sammanfattning 
 

På senare år har klimatförändringen blivit allt mer påtaglig och påverkar idag större delen av 

världen. Människans ökande energianvändning och den klimatpåverkan vårt levnadsätt 

medför, har nu blivit viktiga globala frågor. 

I Europa diskuteras frågan hur energianvändningen ska minskas och inom den Europeiska 

Unionen har direktiv skapats för sina medlemsländer som ska anpassa sina byggregler till 

"nära nollenergi byggnader", för att minska koldioxidutsläpp. I direktivet ställs krav på att år 

2021 ska alla nya byggda byggnader uppfylla kravet om "nära nollenergi byggnader". 

Passivhus är en typ av "nära nollenergi byggnad". Det är en välisolerad byggnad som är 

utrustad med ett effektivt ventilationssystem med hög värmeåtervinning och byggnaden 

värms till stora delar upp av den värme som redan finns i huset. Passivhusets konstruktion ska 

ge ett bra inomhusklimat med god komfort och minmalt med drag och kallras samt att 

konstruktionen ska ha små transmissionsförluster. Dessa faktorer tillsammans ger en låg 

energianvändning och låga driftskostnader, vilket medför en kraftigt reducerad 

klimatpåverkan. 

Idag finns en viss oklarhet i vad som måste göras för att bygga ett passivhus och vilka faktorer 

som spelar en viktig roll. 

För detta examensarbete studerades ett färdig byggt passivhus för att få lärdom och 

inspiration. Utifrån det färdiga passivhuset gestaltades ett eget passivhus, anpassat för 

nordiskt klimat. Huset gestaltades parallellt som det dimensionerades med hjälp av ett 

beräkningsprogram för att klara kraven för passivhus i Sverige. Då Sverige är indelat i tre 

klimatzoner, gjordes tre separata energiberäkningar med tre olika dimensioneringar som 

resultat för att det skulle uppfylla kraven för passivhus i respektive klimatzon. 
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3  Abstract 
 

In recent years the climate change has become more and more apparent and today it affects 

most parts of the world. Our increasing energy use and the climate effect it generates have 

now become important global questions. 

In Europe it is now discussed how the energy use can be reduced and within the European 

Union directives have been created for its Union members to adapt their building regulations 

to "near -zero energy buildings", in order to reduce carbon emissions. The directive includes 

the demand that in year 2021 shall all newly constructed buildings meet the demands for a 

"near-zero emission building". 

Passive houses are a type of "near-zero energy building". It is a highly insulated building that 

is equipped with an effective ventilation system that has great heat recirculation so that the 

building is mostly heated with the energy already stored within the building. The passive 

house is designed to provide a comfortable indoor climate with a minimum of drafts and 

downdraughts and also to have small transmission losses. These factors together results in a 

low energy use with small operating costs and results in a greatly reduced climate effect. 

Today some amount of uncertainty exists in which demands and requirements a passive house 

must meet and which the factors are that plays an important role in the construction. 

For this thesis a finished construction of a passive house was studied in order to gain 

inspiration and knowledge. With the studied passive house as a template, a new passive house 

was created and designed, adapted to meet our Nordic climate. The design process was 

conducted simultaneously as the house was dimensioned using a calculation program in order 

to meet the Swedish passive house requirements. Since Sweden is divided into three climate 

zones, three separate energy calculations were conducted with the result of three different 

constructions in order to meet the passive house requirements for each climate zone. 
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5  Teckenförklaring 
 I det här kapitlet redovisas olika teckenförklaringar och förkortningar för att 

 underlätta för läsaren. 

Aom  Omslutande area, sammanlagda arean för de omslutande 

 byggnadsdelarnas ytor mot uppvärmd inneluft [m
2
] 

Atemp  Golvarea i uppvärmda utrymme till mer än 10˚C, begränsas av 

 klimatskalets insida [m
2
] 

BOA Boarea 

BRA Brutto totalarea (bruksarea)  

BBR Boverkets Byggregler  

DVUT Dimensionerade vinterutomhustemperatur 

FTX-system Från- och tilluftsaggregat med värmeväxlare 

FEBY Forum för energieffektiva Byggnader 

g-värde Koefficient av den totala genomtränglighet solenergi angivet i procent 

GNU Gips Normal Utvändig, gipsskiva för utomhusbruk 

K Kelvin 

MB Miljöbalken 

PBL Plan- och Bygglagen 

PE-folie Polyeten folie - fuktspärr 

PHI Passiv House Institute (på tyska Passivhaus Institut) 

PHPP Passiv House Planning Package ( på svenska Passivhus Projekterings Paket) - 

 internationell projekteringshjälp 

SCNH  Sveriges Centrum för Nollenergihus 

UM-värde Värmegenomgångskoefficient 

U-värde  Värmegenomgångskoefficient [W/m
2
K] - mått på värmeförlust genom 

 transmission 

VCT Vattencementtalet - Anger förhållandet mellan blandningsvattnet och cement 

λ  Värmekonduktivitet [W/mK] (Lambda) 

(Tirén, 2012) 
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6  Inledning 
 I detta kapitel behandlas bakgrunden till ämnet och syftet till examensarbetet. 

 Även avgränsningar och mål presenteras i detta kapitel. 

 

6.1 Bakgrund 

Energianvändningen har blivit en viktig fråga för hela världen. Klimatförändringar har blivit 

påtagliga och påverkar många länder. Över hela världen diskuteras hur den höga 

energianvändningen ska minskas och hur länder tillsammans kan minska energianvändandet. 

I Europa diskuteras frågan hur energianvändningen ska minskas och inom den Europeiska 

Unionen (EU) har direktiv skapats för sina medlemsländer som ska anpassa sina byggregler 

till "nära nollenergi byggnader", för att minska koldioxidutsläpp. I direktivet ställs krav på att 

alla nya offentliga byggnader från år 2019 ska uppfylla kravet och år 2021 ska alla nya 

byggda byggnader uppfylla kravet om "nära nollenergi byggnader". (Nollenergihus, 2012) 

I Sverige står fastighetssektorn för cirka 36 % av landets totala energianvändning. Svenskarna 

släpper ut ungefär 54 miljoner ton koldioxid varje år varav 20 % kommer från bostadssektorn. 

I alliansregeringens proposition "En hållbar energi- och klimat politik för miljö, 

konkurrenskraft och trygghet" har mål satts upp för år 2020. Målen som ställts är bland annat 

följande: 50 % förnybar energi inklusive vattenkraft, 20 % effektivare energianvändning i 

byggnader, 40 % minskning av utsläpp av klimatgaser och användning av fossila bränslen för 

uppvärmning ska avvecklas till år 2020.  

(Tirén, 2012) 

Intresset för passivhus har ökat i Sverige eftersom att det ställs allt hårdare krav på 

energianvändningen. Passivhus är energisnåla byggnader och kräver betydligt mindre 

uppvärmning än ett "vanligt hus", vilket medför en mindre klimat påverkan. 

6.2 Syfte 

Syftet med examensarbetet är att arbeta fram ett förslag på ett passivhus anpassat för nordiskt 

klimat och identifiera kraven som ställs för att ett hus ska uppfylla passivhusstandarden. 

Syftet med examensarbetet är även att behandla vad som är viktigt att tänka på vid gestaltning 

av ett passivhus och visa hur huset kan behövas dimensioneras olika för Sveriges olika 

klimatzoner. 

Detta kommer genomföras genom att studera redan byggda passivhus och utifrån dem gestalta 

ett nytt passivhus som parallellt dimensioneras för att uppfylla kraven för passivhus i Sverige. 

Resultatet kommer ge ett passivhus med tre olika dimensioneringar beroende på placering i 

Sverige. 
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6.3 Problemställning 

I Sverige har intresset ökat för passivhus eftersom att det ställs allt hårdare krav på 

energianvändning. Att bygga hus med betydligt lägre energianvändning utan allt för 

omfattande merkostnader skulle ha stor betydelse både för driftekonomin och för 

klimatpåverkan. 

(Tirén, 2012) 

EU har skapat direktiv för sina medlemsländer som ska anpassa sina byggregler till "nära 

nollenergi byggnader". I direktivet ställs krav på att alla nya offentliga byggnader från år 2019 

ska uppfylla kravet och år 2021 ska alla byggnader uppfylla kravet. (Nollenergihus, 2012) 

Det finns idag en viss oklarhet i vad som måste göras för att bygga ett passivhus och vilka 

faktorer som spelar en viktig roll. Frågan är också om passivhus går att anpassa till det 

nordiska klimatet och samtidigt uppfylla kraven för passivhus i Sverige. 

6.4 Mål 

Målet med examensarbetet är att gestalta ett passivhus anpassat för det nordiska klimatet  och 

att genomföra energiberäkningar för att kontrollera att huset uppfyller energikraven för de 

olika klimatzonerna som Sverige är uppdelat i. 

6.5 Avgränsningar 

Det finns både internationella och nationella direktiv och kriterier för passivhus. I 

examensarbetet kommer endast de nationella kraven att behandlas. 

Energikraven skiljer sig åt för storlekar på hus större än 400 m² eller mindre än 400 m² samt 

att det skiljer sig åt för bostäder och lokaler. Examensarbetet kommer bara behandla 

energikrav för bostäder mindre än 400 m². 

Olika certifieringar av passivhus finns men detta kommer inte examensarbetet att behandla 

mer än att det kommer nämnas. 

Alla byggnader som uppförs idag i Sverige måste följa vissa lagar, förordningar och 

föreskrifter. De krav som ställs presenteras i Boverkets Byggregler (BBR). Boverket styrs 

främst av regelverken Plan- och bygglagen (PBL) och Miljöbalken (MB). Examensarbetet 

kommer inte presentera dessa krav. 

Det finns flertalet olika program för energiberäkningar. I examensarbetet kommer endast 

energiberäkningar att utföras i demoversionen Energihuskalkyl. 

I examensarbetet kommer inga konstruktionsberäkningar utföras. 
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7  Metod 
 I det här kapitlet presenteras hur examensarbetet genomförts och hur 

 informationsinsamling skett. 

 

7.1 Genomförande 

Examensarbetet inleddes med informationsinsamling med hjälp av litteraturstudiet för att få 

en grund till examensarbetet. 

Ett redan byggt passivhus studerades för att få lärdom och inspiration. Huset som studerades 

var Hans Eeks hus Villa Ingeborg Eek. Utifrån detta byggda  passivhus gestaltades ett eget 

passivhus, anpassat för nordiskt klimat, som parallellt beräknas i demoversionen 

Energihuskalkyl för att klara kraven för passivhus i Sverige.  Det görs tre energiberäkningar 

för att huset ska uppfylla kraven för passivhus i Sveriges  alla tre klimatzoner. 

Inspiration och tips insamlades även från andra kända arkitekters hus, bl.a. Gert Wingårdh hus 

Bright Living No 1 och Bright Living No 2. 

Beräkningar utfördes i Excel 2007 och i demoversionen Energihuskalkyl, som är ett webb-

baserat, fritt tillgängligt beräkningsprogram som finns på hemsidan www.energihuskalkyl.se 

7.2 Litteraturstudie 

Litteraturstudier har gjorts via böcker, uppslagsverk, rapporter, artiklar, uppsatser, 

examensarbeten, webbplatser, produktblad mm.  
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8  Teori 
 I det här kapitlet ges en sammanställning av den litteraturstudie som gjorts. I 

 kapitlet presenteras utvecklingen av passivhus, passivhus i Sverige, vad ett 

 passivhus är, direktiv för passivhus, att bygga passivhus och krav för passivhus i 

 Sverige. 

 

8.1 Utveckling av passivhus  

Passivhus utvecklades på 1990-talet i Tyskland. Vid utvecklingen av passivhus konstaterades 

det att det var möjligt att bygga hus utan radiatorsystem så länge värmeförlusterna var 

tillräckligt små och värmetillförsels skulle istället komma från hushållsapparater och från de 

människor som vistades i huset. (Passivhuscentrum Västra Götaland) 

Anledningen till den snabba spridningen av passivhus i Tyskland under 1900-talet var delvis 

de höga energipriserna. Tysklands värmeförsörjning har till stor del bestått av uppvärmning 

med kol som har en omfattande miljö- och klimatpåverkan vilket resulterade i att det 

behövdes energieffektiviserings återgärder. Men det var inte bara Tyskland som ville göra 

energieffektiviserings återgärder utan  andra länder i Europa började också se över sin 

energianvändning. Från Tyskland spred sig sen passivhusen ut i Europa. 

Tyskland ligger idag i täten för flest byggda passivhusen i världen. De finns idag cirka 21 000 

passivhus i Tyskland. En av anledningarna till att det byggts så många passivhus just i 

Tyskland är bland annat att projekten erhåller både ränte- och amorteringsfria lån under 10 år, 

för den merkostnad som blir för att huset ska uppnå kraven och sen bli certifierad. 

Certifieringen och verifieringen görs av det internationella passivhus institutet. Det finns 

självklart andra förklaringar som också spelar sin roll, som t.ex. höga elpriser, 

miljöbelastning, politiska engagemang för energieffektiv teknik och att utvecklingen av 

passivhus startade i Tyskland. 

(Tirén, 2012) 

8.2 Passivhus i Sverige 

I Sverige började intresset för passivhus när landets kommuner märkte att de i sitt planarbete 

var möjligt att minska energianvändningen i samband med nyproduktion. I Sverige står 

fastighetssektorn för cirka 36 % av landets totala energianvändning. Att bygga hus med 

betydligt lägre energianvändning skulle visa sig  ha stor betydelse både för driftekonomin och 

för fastighetssektorns klimatpåverkan. 

Det första passivhusprojektet som genomfördes i Sverige var radhusen i Lindåsprojektet. Det 

var ett projekt som drevs av bolaget Egnahem i Göteborg och år 2001byggdes det första 

passivhuset i Lindås. Projektet följdes 2004 av Glumslövsprojektet och under 2006 byggdes 

flera olika projekt. 10 år senare från att det första passivhuset byggts fanns det 1800 stycken 

passivhus i Sverige. Det är både flerbostadshus och enfamiljshus som byggds och det hittills 

största passivhusprojektet som uppfyller effektkravet för passivhus är Hamnhuset i Göteborg. 
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Tyskland ligger fortfarande i täten för flest byggda passivhus, med 21 000 stycken. Efter det 

kommer Österrike och Schweiz med sina 3500 stycken. 

(Tirén, 2012) 

8.3 Vad är ett passivhus? 

Med passivhus menas en byggnad som är välisolerad och utrustad med ett effektivt 

ventilationssystem med hög värmeåtervinning och som till stora del värms upp av den värme 

som redan finns i huset. Ett passivhus måste byggas med speciell byggteknik, fördelaktig 

vädersträcksorientering, genomtänkt planlöning, tjock värmeisolering och tätt klimatskal. Det 

ställs höga krav på byggkonstruktionen och att material med bra kvalitet används. Det ställs 

även krav på utförandet och monteringen för att minska transmissionsförlusterna genom 

klimatskalets alla delar: tak, ytterväggar, grund samt fönster och dörrar. 

 (Tirén, 2012) 

Transmissionsförlusterna genom tak, ytterväggar, grund, fönster och dörrar står tillsammans 

för 85 % och de resterande 15 % är genom ventilationen. (Energimyndigheten) 

 

Figur 1: Transmissionsförluster (Energimyndigheten)  

Ett passivhus är ett hus som har låg energianvändning för uppvärmning, tappvarmvatten och 

ventilation. Passivhusets konstruktion ska ge ett bra inomhusklimat med god komfort och 

minmalt med drag och kallras samt att konstruktionen ska ha små transmissionsförluster. Ett 

passivhus har en effektiv energianvändning med återvinning av värmen i ventilationen. Dessa 

faktorer tillsammans ger en låg energianvändning och låga driftskostnader. (Tirén, 2012) 

8.4 Direktiv för ett passivhus 

Passivhus ska ha en hög komfort, god kvalitet och dess energianvändning ska vara minimal 

vilket bidrar till minskning av koldioxidutsläpp. EU har skapat direktiv för sina 
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medlemsländer som ska anpassa sina byggregler till "nära nollenergi byggnader", direktivet 

heter Energy Performance of Buildings Directive (EPDB). (Nollenergihus, 2012) 

I direktivet ställs krav på att alla nya offentliga byggnader från år 2019 ska uppfylla kravet 

och år 2021 ska alla byggnader uppfylla kravet. Det är sen upp till länderna i EU att själva 

fatta beslut om att successivt införa krav på energianvändning. Dess krav ska ligga i paritet 

med den internationella passivhusstandarden och dessa krav skulle kunna vara en del av EU:s 

energidirektiv. (Tirén, 2012) 

Kriterierna för passivhus skiljer sig åt mellan länderna vilket beroende på ländernas egna 

bygglagar, byggregler och klimatförutsättningar. Men den internationella passivhusstandarden 

ska ligga som grund för passivhus. Den internationella passivhusstandarden är framtagen av 

Passivhaus Institutet (PHI) vilka utgår från Passive House Planning Package (PHPP), översatt 

till svenska Passivhus Projekterings Paket, en internationell projekteringshjälp. 

I Sverige finns en svensk version som heter Kravspecifikation för nollenergihus, passivhus 

och minienergihus, FEBY12, vilken utvecklats av en expertgrupp utsedd av Forum för 

Energieffektiva Byggnader (FEBY). Den innehåller svenska kriterier för nollenergihus, 

passivhus och minienergihus och den senaste kravspecifikationen kom år 2012. Ansvaret har 

nu tagits över av Sveriges Centrum för Nollenergihus (SCNH), en förening för utveckling och 

spridning av energieffektivt byggande. 

(Nollenergihus, 2012) 

8.5 Att bygga passivhus 

För att bygga ett hus som ska kunna kallas för passivhus måste huset klarar kraven för 

passivhus och för att huset ska klara de krav som ställs är det viktigt att samtliga delar i 

systemet fungerar och samverkar. De viktigaste sakerna att tänka på är husets täthet, 

köldbryggor, fukt, isolering och ventilation. Vilket nedan förklaras lite djupare. (Tirén, 2012) 

 Täthet: Det är viktigt att huset är tätt så att det inte uppstår värmeläckage. Kravet på 

täthet har uppstått för att det ska vara möjligt att kunna styra ventilationen i huset och 

göra värmeåtervinningen mer effektiv. Genom att göra värmeåtervinningen mer 

effektiv bidrar det även till ett lågt effektbehov för byggnaden. Det är viktigt att redan 

vid projektering tänka igenom alla tekniska lösningar för att få huset tätt. Kritiska 

punkter på ett hus, punkter som kan vara svåra att täta är fönstersmygar, 

bjälklagskanter, området runt dörrar och fönster och annat. (Tirén, 2012) 

Alla passivhus ska genomgå täthetsmätning när de är färdigbyggda. Enligt 

Kravspecifikation för nollenergihus, passivhus och minienergihus, FEBY12 får 

byggnaden maximalt läcka 0,30 l/s och kvadratmeter omslutande area vid ± 50 Pa 

tryckskillnad. (Passivhuscentrum Västra Götaland) 

 

 Köldbryggor: Köldbryggor uppstår ofta vid infästningar och där olika 

konstruktionsdelar möts. Ett typiskt exempel är vid vissa konstruktioner av balkonger. 

Då en balkongplattan gjord i betong fästs in i husväggen skapas en köldbrygga. 

Balkongplattan fungerar som en köldfläns, då kylan går genom betongen  och in i 
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husets konstruktion har det skapas en köldbrygga. Alla köldbryggor som kan uppstå 

måste beräknas i konstruktionen och minimeras. En köldbrygga kan finnas kvar i 

byggnaden under hela dess tekniska livslängd. Köldbryggor bör undvikas eftersom att 

de bidrar till onödiga värmeförluster och påverkar på så vis energianvändningen. 

(Tirén, 2012) 

 

 Fukt: Fukt i konstruktionen kan skapa allvarliga problem som röta och mögel. Det är 

viktigt att redan under produktionstiden göra kontroller för att undvika att bygga in 

fukt. Det kan vara bra att ta till hjälp av en fuktsamordnare som vid byggnationen har 

både ansvaret och befogenhet att se till att fuktkraven uppfylls. Att använda sig av 

väderskydd vid produktionen, minimerar risken för problem med fukt i byggskedet. 

(Tirén, 2012) 

 

 Isolering: Valet av isolering och mängden isolering är hänger ihop med vilket U-värde 

  som konstruktionen kommer ha. Monteringen av isoleringsmaterialet måste göras på 

rätt sätt för att inte isoleringsförmågan ska minska. (Tirén, 2012) 

Väggar, tak och golv ska ha U-värden under 0,15 W/m²K och för att klara kravet för 

passivhus i Sverige. Men ofta krävs det att klimatskalets olika delar har ett U-värden 

under 0,1 W/m²K, för att uppfylla kravet när huset är klart pga. Sveriges kalla klimat. 

(Passivhuscentrum Västra Götaland) 

 

 Ventilation: Valet av ventilationssystem är ett av de viktigaste valen på 

installationssidan. I passivhus är ett ventilationssystem med från- och tilluftsaggregat 

med värmeväxlare (FTX-system) vanligast och där är det viktigt att tänka på att 

verkningsgraden är hög. Verkningsgrad är ett mått på hur stor återanvändandet av 

värme i frånluften är och detta är av största betydelse. Det är också viktigt att tänka på 

de ljudkrav som ställs och ibland kan det behövas installeras ljuddämpare för att 

kraven ska uppfyllas. Det är dessutom en fördel om de boende kan reglera 

ventilationen själv och styra spridningen på ett enkelt sätt. 

(Tirén, 2012) 

Några typiska krav på ett passivhus är: små köldbryggor, lufttät konstruktion, isolering så att 

U-värdena kan uppnås, anpassad fönsterarea i förhållande till golvarean, effektiv återvinning 

av värmen i ventilationsluften och krav på solavskärmning. 

(Tirén, 2012) 



8 
 

 

Figur 2: Några typiska krav för ett passivhus (Passivhuscentrum Västra Götaland)  

8.6 Krav för passivhus i Sverige 

8.6.1 Energikrav  

Alla byggnader som uppförs idag i Sverige måste följa vissa lagar, förordningar och 

föreskrifter. De krav som ställs presenteras i Boverkets Byggregler och Boverket styrs i sin tur 

av främst regelverken Plan- och bygglagen och Miljöbalken. 

 Boverket är den centrala myndigheten för samhällsplanering, stadsutveckling, 

byggande och boende. 

 

 Plan och bygglagen innehåller i huvudsak bestämmelser om kommunernas 

planläggning av mark och vatten, bygglov, rivningslov, marklov samt tillsyn och 

kontroll av byggnadsarbeten. 

 

 Miljöbalken har mål om en ekologiskt hållbar utveckling och en hälsosam och god 

miljö på kort och låg sikt. 

(Nordström, 2008) 

Ett passivhus som byggs i Sverige ska klara alla grundläggande krav som presenteras i 

Kravspecifikationen för nollenergihus, passivhus och minienergihus, FEBY12. Utöver de 

grundläggande kraven kan även olika klassningar av passivhus uppnås: 

 Projekterat Passivhus: Passivhusets beräkningar uppfyller kraven. 

 

 Certifierat Passivhus: Passivhusets beräkningar uppfyller kraven och är dessutom 

granskade av Sveriges Centrum för Nollenergihus.  
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 Verifierat Passivhus: Passivets beräkningar uppfyller kraven och beräkningarna stöds 

av utförda mätningar på byggnaden. 

 

(Sveriges Centrum för Nollhusenergihus) 

 

I Kravspecifikationen för nollenergihus, passivhus och minienergihus, FEBY12, ges olika 

krav beroende på var i Sverige huset ska byggas.  

Sveriges varierande klimat har gett upphov till att BBR delat upp Sverige i tre klimatzoner. 

Indelningen har givit klimatzon I för norra delen av Sverige, klimatzon II för mellersta delen 

av Sverige och klimatzon III för södra delen av Sverige. På grund av det mildare klimatet i 

klimatzon III är det inte lika hårda krav där i jämförelse med för klimatzon I, oavsett 

uppvärmningssätt.  

(Tirén, 2012) 
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Figur 3: Sveriges olika klimatzoner. Källa www.NIBE.se 

 Klimatzon I: Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands län 

 

 Klimatzon II: Västernorrlands, Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län 

 

 Klimatzon III: Uppsala, Stockholms, Södermanlands, Västmanlands, Örebro, 

Östergötlands, Västra Götalands, Hallands, Kronobergs, Blekinge, Kalmar, 

Jönköpings, Skåne och Gotlands län. 

För att en byggnad ska uppfylla kraven på passivhus, måste värdena som presenteras nedan 

uppnås, enligt Kravspecifikationen för nollenergihus, passivhus och minienergihus, FEBY12. 

(Sveriges Centrum för Nollhusenergihus) 



11 
 

8.6.1.1 Värmeförlusttal 

Byggnadens värmeförlust är den huvudsakliga definitionen av ett passivhus. Det kallas 

värmeförlusttal (VFTDVUT) och är den värme som byggnaden läcker ut när det är som kallast 

utomhus. Hur stor värmeförlust ett passivhus får ha beror på utomhusklimatet för de olika 

klimatzoner i Sverige. (Sveriges Centrum för Nollhusenergihus) 

 

Tabell 1: Krav på värmeförlusttal enligt Kravspecifikationen för nollenergihus, passivhus och minienergihus, 

FEBY12. (Sveriges Centrum för Nollhusenergihus) 
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8.6.1.2 Energianvändning 

Byggnadens energianvändning har också betydelse för ett passivhus. Byggnadens 

energianvändning skiljer sig åt i BBR och i Kravspecifikationen för nollenergihus, passivhus 

och minienergihus, FEBY12, beroende på om byggnaden värms upp med elvärme eller med 

något annat uppvärmningssätt. Elvärme är när byggnaden värms upp med elektrisk energi 

t.ex. vattenburen elvärme, luftvärme pump, luftburen värme mm, dessa krav på 

energianvändning skiljer sig från BBR:s krav. Energikraven redovisas nedan. (Sveriges 

Centrum för Nollhusenergihus) 

 
Tabell 2: Krav för bostäder enligt Kravspecifikationen för nollenergihus, passivhus och minienergihus, FEBY12. 

(Sveriges Centrum för Nollhusenergihus) 
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Tabell 3: Krav enligt BBR. (Sveriges Centrum för Nollhusenergihus)  

 

 

Kraven i BBR utgår från samma inomhustemperatur som i Kravspecifikationen för 

nollenergihus, passivhus och minienergihus, FEBY12. Men det som skiljer kraven i BBR och 

kraven i Kravspecifikationen för nollenergihus, passivhus och minienergihus, FEBY12, är 

definitionen av elvärmd byggnad. I Kravspecifikationen för nollenergihus, passivhus och 

minienergihus, FEBY12, för bostäders specifika energianvändning skiljer sig kraven åt 

beroende på om elvärme används för uppvärmning eller om det finns något annat 

uppvärmningssätt, vilket även fallet är i BBR. Men skillnaden är att i Kravspecifikationen för 

nollenergihus, passivhus och minienergihus, FEBY12, definieras elvärmda byggnader som 

byggnader med renodlat elvärmda uppvärmningssystem för uppvärmning av varmvatten.  

(Sveriges Centrum för Nollhusenergihus) 

8.6.2 Krav på klimatskal och byggnadsdelar 

8.6.2.1 Tak 

Det finns olika sorters tak, men de kan delas in beroende på om taket ventileras och därmed 

de termiska och fukttekniska förhållanden i takkonstruktionen. De tre vanligaste taken är: 

 Kalltak - fullt ventilerat. Kalltak är uppbyggt av en yttertakkonstruktion ovanför ett 

värmeisolerat vindsbjälklag. Kalltak ventileras under yttertaket, det innebär att 

inkommande fukt och värme underifrån förs ut ur takkonstruktionen med 

ventilationsluften. Yttertaket på ett kalltaket är därmed kallt, vilket innebär att 

förutsättningarna för snösmältning på taket minskar. 

 Varmtak - helt oventilerat. Varmtak är uppbyggt av ett antal olika materialskikt oftast 

direkt ovanpå varandra så att det bildar en kompakt takkonstruktion. Det innebär att 

snösmältningen på taket kan påverkas av all transmitterad värme genom taket. Då 
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ingen ventilations finns förutsätts att ångtransporten i taket antingen förhindras eller 

tas om hand i konstruktionen på något sätt så att fuktproblem inte uppstår. Varmtak 

kan även kallas kompakttak, dvs. en kompakt uppbyggnad av de ingående olika 

materialskikten utan någon luftspalt däremellan. Det kan även kallas parallelltak, dvs. 

att takets inre yta är parallellt med dess yttre yta, men då finns normalt en mindre 

luftspalt under yttertaket. 

 Tak med begränsat ventilationssystem - mindre ventilerat. Det här är ett tak som är en 

mellanform av kalltak och varmtak, vilket innebär att taket har en begränsad 

ventilation. Den fukttekniska funktionen i taket är dock annorlunda från kalltaket 

eftersom man inte kan räkna med att ventilationsluften blir omblandad i 

ventilationsutrymmet. 

(Petersson, Byggnadens klimatskärm - Fuktsäkerhet, erergieffektivitet, beständighet, 2009) 

8.6.2.1.1 Taklutning och avvattning  

Hur stor lutning det är på taket har betydelse för vattenavrinningen och vattenavledningen 

från taket och därmed val av tätskiktsmaterial. Man kan dela in tak i tre olika taklutningar: 

 Branta tak - har större lutning än 1:4 (14 grader) 

 Låglutande tak - har mindre lutnig är 1:4 (14 grader) 

 Flacka tak - har högst lutning 1:16 (ca 4 grader) 

I princip ska man alltid eftersträva att ha lutningen på taket mot avlopp för att undvika att 

vattnet blir stående på taket. Taklutningen begränsar valet av taktäckningsmaterial på så sätt 

att låga taklutningar kräver fullständig vattentätning i själva tätskiktet, medans en större 

taklutning kan tillåta två delvis otäta skikt tillsammans men som tillsammans ger tillräcklig 

vattentäthet. Till exempel tillåts takpannor på en såkallad förenklad underlagstäckning. 

(Petersson, Byggnadens klimatskärm - Fuktsäkerhet, erergieffektivitet, beständighet, 2009) 

Det ställs inga krav på hur yttertakets konstruktion är uppbyggt, enligt passivhuskonceptet. 

Men ett takbjälklag i ett passivhus bör ha ett U-värde kring 0,08 W/m
2
, K, och för att det ska 

kunna uppfyllas så behövs ofta ca 500 mm isolering i takkonstruktionen. 

(Tirén, 2012) 

8.6.2.2 Yttervägg 

Ytterväggens funktion är att vara klimatskyddande och att avskilja uteklimat och inneklimat 

och därmed klara av klimatiska påfrestningar från nederbörd, vind, strålning och 

temperaturvariationer samt isolera mot värmeförluster. Vind och nederbörd i form av regn och 

snö har stor påverkan på byggnadens klimatskärmar så som ytterväggarna. Vind skapar 

lufttryckdifferenser över klimatskärmen som medför att luft läcker igenom otätheter och 

luftgenomsläppliga skikt. Detta i förening med nederbörd kan riskera att det kommer in regn 

eller snö i konstruktionen. Luftläckage i sig kan medföra oönskade värmeförluster och om 

regn eller snö tränger in i konstruktionen kan mögel och röta uppkomma i konstruktionen.  

(Petersson, Byggnadens klimatskärm - Fuktsäkerhet, erergieffektivitet, beständighet, 2009) 

 

Regn i kombination med vind kan ge slagregn och uppkommer ofta kring kustlanskapet. När 
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det är slagregn drivs regndropparna av luftströmmar och det kan regna horisontellt. 

(Petersson, Tillämpad Byggnadsfysik, 2009) 

 

Regn som pressar mot fasaden som slagregn innebär vattentryck och lufttryck mot fasadytan. 

Konsekvenserna av slagregn påverkas av slagregnets intensitet och varaktighet, 

fasadmaterialets kapillärsugande förmåga, förekomst av sprickor och sprickbredder, 

fasadytans struktur och ytans råhet samt byggnadens och omgivningens inverkan på 

strömningsbilden. En fasadyta kan vara mer eller mindre kapillärsugande. En kapillärsugande 

fasadyta är t.ex. en tegelfasad. Då slagregn träffar tegelfasaden kommer troligtvis slagregnet 

absorberas för att senare torkas ut. Det kan dock i utsatta lägen förekomma att fasadytan blir 

mättad och övrigt vatten som då inte absorberas kommer rinna av fasadytan på grund av 

tyngdkraften. Men då fasadytan sällan har helt täta fogar är det därför viktigare hur fogar 

utformats, än vilken fasadyta som valts, så att inte vatten tar sig in i väggen och orsakar skada. 

Fuktbelastningar i form av regn och slagregn kan klaras av om väggarna har vattentäta skikt, 

väggarna har ventilerad ytterbeklädnad samt att väggarna har absorberande ytterskikt. 

(Petersson, Byggnadens klimatskärm - Fuktsäkerhet, erergieffektivitet, beständighet, 2009) 

 

Ytterväggen kan även påverkas av fukt från inomhusklimatet pga. temperaturskillnader, 

luftfuktighet och tryckskillnader jämfört med utomhus, (Petersson, Tillämpad Byggnadsfysik, 

2009). För att eliminera risken för skadlig kondens i ytteräggen är det viktigt att tänka på att 

väggens ångtätaste skikt placeras mot inomhusluften samt att väggen är fuktkapacitiv och kan 

tillåtas att temporärt fuktas ned. 

(Petersson, Byggnadens klimatskärm - Fuktsäkerhet, erergieffektivitet, beständighet, 2009) 

Ytterväggen är uppbyggd på så vis att ånggenomsläppligheten hos de ingående 

materialskikten ökar mot väggens utsida. En ångspärr t.ex. en PE-folie, ska placeras på 

väggens insida och ångspärren ska vara tillräckligt tät mot konvektionsfukt och 

diffusionsfukt. Med hänsyn till värmeisoleringens funktion och rådande fuktbelastning kan 

ångspärren tillåtas att placeras en bit in i väggen, men fortfarande närmast insidan. Genom att 

placera ångspärren en bit in i väggen minskar risken för skador i ångspärren, vid håltagning i 

väggen. Men det måste säkerhetsställas att inte inomhusluftens fukthalt kan orsaka kondens 

eller annan skadlig fuktighet i väggen. 

(Petersson, Byggnadens klimatskärm - Fuktsäkerhet, erergieffektivitet, beständighet, 2009) 

8.6.2.3 Grund 

De tre vanligaste grundkonstruktionerna är källargolv/platta på mark, källarväggar samt 

krypgrund/kryprum, krypgrunder vilka ventileras på olika sätt eller är helt oventilerade. 

 Källargolv/platta på marken är normalt en betongplatta som ligger på marken. 

Betongplattan kan vara utan särskild värmeisolering eller försedd med värmeisolering 

över eller under betongplattan. Under betongplattan finns ett dränerande skikt samt ett 

kapillärskikt. Källargolv/platta på marken är helt oventilerade. 

 

 Källarväggar kan ligga ovan jord eller under jord. För en källarvägg ovan jord är 

funktionen den samma som för ytterväggar. För de källarväggar under jord är 
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funktionen den samma som för ett källergolv/platta på mark. 

 

 Krypgrund har bottenbjälklaget väl avskilt från marken vilket bildar som ett litet 

utrymme under byggnaden och kan vara ventilerad eller oventilerad. Utrymmet under 

byggnaden undanröjer risken för uppfuktning genom kapillärsugning från marken. Det 

finns olika krypgrunder som får olika temperaturstånd och fukttillstånd. Oavsett vilken 

krypgrund man väljer är den ventilerade krypgrunden vanligast uteluftsventilerad men 

det finns även inneluftsventilerad. 

 

Grunder till husbyggnader är ständigt utsatta för höga fuktbelastningar. Från insidan är det 

inomhusluftens fukt som påverkar grundkonstruktionen. Från utsidan är det markfukt från 

grundvattnet och kapillärvatten, sprickvatten samt fukt i ångfas som fuktbelastar. För att klara 

fukten från inomhusklimatet gäller generellt att inga ångtäta skikt finns där. Markfukten kan 

klaras med hjälp av särskilda skikt som är kapillärbrytande eller skikt som är dränerande eller 

med kvalificerat vattentäta skikt  om vattentryck skulle uppstå mot grunden. 

(Petersson, Byggnadens klimatskärm - Fuktsäkerhet, erergieffektivitet, beständighet, 2009) 

 

Betongen som används för en platta på marken ska ha ett VCT på 0,4. VCT anger 

förhållandet mellan vatten och cement i betongen. VCT bör inte överstiga 0,4 eftersom huset 

inte kommer ha något förlåtande värmesystem för uttorkning. U-värdet på en grund på ett 

passivhus bör inte överskrida 0,10 W/m
2
, K. Husgrundar som värmeisoleras, isoleras i regel 

med cellplast och mellan lagren av cellplast placeras en PE-folie som fuktspärr. Utanför 

grundens isolering ska ett rörstråk placeras för att leda bort vatten kring och från huset, för att 

inte isoleringsförmågan ska försämras. Det är en kostnadseffektiv metod som förhindrar fukt 

från att vandra upp i konstruktionen. Risken för fuktvandring genom grundkonstruktionen kan 

inträffa när det uppstår en högre fuktkvot i marken är i betongplattan. (Tirén, 2012) 

 

Beroende på var huset placeras är markisolering mot tjäle, tjälisolering, att rekommendera. 

Om huset byggs i norra delen av Sverige och/eller marktypen har egenskapen att lätt binda 

upp vatten, som t.ex. lera (marktyp som inte binder vatten är sand och grus) är risken för tjäle 

i marken som kan leda till tjällyft stor. Tjällyft kan orsaka skador på huset så som sättningar 

och sprickor. För att detta ska undvikas kan man tjälisolera en större yta än byggnaden, vilket 

kallas utkragning. (Saint-Gobain ISOVER AB) 

8.6.2.4 Fönster och dörrar 

Fönster är en del av byggnadens klimatskärm som tillsammans med de andra klimatskärmarna 

ge skydd mot förekommande klimatpåfrestningar. Fönstrens primära funktion är att förmedla 

dagsljus utifrån och ge rum i huset god belysning. De ska även ge möjlighet till utsikt och ett 

trivsamt inomhus klimat. Fönstren ska även ge möjlighet för de som vistas i byggnaden till 

vädring  och ge tilluftväxling och i vissa fall fungera som utrymningsväg vid brand. Det ställs 

funktionskrav på värmeisolering och täthet mot luft, vatten och fukt. Kraven ställs både på 

fönstret självt med sin glasdel och båg- och karmdel samt anslutningar mellan fönster och 

vägg eller tak som tillsammans ska utgöra en del av klimatskärmen. På senare tid har 
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utvecklingen av fönsters värmeisolering förbättrats. Antalet glasrutor i fönster har ökat till 

minst tre stycken och ibland fyra stycken glasrutor, rutorna tätas sedan med tätningsmassa. 

Dessutom för att minska värmetransmissionen genom fönstret kan luften mellan glasrutorna 

bytas ut till någon av ädelgaserna argon, krypton eller liknande som medför en lägre 

värmeöverföring främst genom minskad konvektion och fönstren blir värmeisolerande. Men 

fönstrets totala värmegenomgång beror inte bara på glasrutan utan även karmdelen har en 

inverkan. Karmdelen och fönsterbågen kan utgöras av metall eller trä som kan ha inslag av 

isoleringshöjande material t.ex. cellplast. Det finns superisolerade fönster som marknadsförs 

med väldigt låga U-värden, så som argonfyllda 3-glasrutor som har ett U-värde på 0,7 W/m
2
, 

K, och kryptonfyllda 3-glasrutor med ett U-värde på 0,5 W/m
2
, K. Generellt uppger 

fönstertillverkare att livslängden på ett fönster med ädelgas vara 10 år, eftersom gasen med 

tiden läcker ut. Som praxis är det den garantitid som gäller idag. 

(Petersson, Byggnadens klimatskärm - Fuktsäkerhet, erergieffektivitet, beständighet, 2009) 

 

Fönsteranslutningar i konstruktionen kan vara en källa till värmeförlust då köldbryggor ofta 

uppstår där. Tätning mellan karm och vägg kan vara svår att få bra, det är därför viktigt att 

redan vid projektering tänka igenom hur tätningen ska genom föras för att minska 

värmeläckage. Minimikravet på ett fönster och som ett genomsnitt för byggnaden bör ha ett 

verifierat U-värde på 0,9 W/m
2
, K, och 0,8 W/m

2
, K, enligt den internationella definitionen. 

(Tirén, 2012) 

 

I ett passivhus bör fönsterarean motsvara 15-20 % av golvarean. Ju lägre U-värde desto större 

fönsterarea kan man ha på huset. (Passivhuscentrum Västra Götaland) 

 

Vanliga 2-glasfönster ger upphov till kallras. Den inre rutans låga temperatur ger en känsla av 

drag från fönstret. Orsaken är värmeavgång från kroppen mot den svalare glasrutan. Med 

energieffektiva fönster blir temperaturen på glasytan in mot rummet högre och man får bättre 

komfort. (Energimyndigheten) 

 

Även allt för stora och höga glasytor kan ge kallras vid fönstret, det kan undvikas genom att 

inte placera fönstret ända nere vid golvet. Kallras vid fönster kan alltså undvikas om fönstret 

placeras högre upp på väggen vilket även ger en bättre luftcirkulation inomhus. Kallras kan 

undvikas genom välja andra fönsterstorlekar eller välja fönster med ännu bättre U-värde. 

(Energihuskalkyl) 

 

En byggnads entré medför i allmänhet relativt stora värmeförluster eftersom passagen ofta 

används och då ytterdörren öppnas kan stora mängder värme förloras. Hos passivhus är det 

vanligt att minimera den här typen av värmeförlust genom att bygga ett vindfång/farstukvist 

som fungerar som en luftsluss. Ett vindfång/farstukvist som är ouppvärmt ger kvaliteter till 

byggnaden som såväl estetiskt tilltalande och praktiska utrymmen. Vindfånget/farstukvisten 

kan fungera som bra förrådsutrymme och ger ingen snö precis utanför ytterdörren. Men 

framförallt fungerar ett vindfång/farstukvist i allmänhet väldigt bra för att minska 

värmeförlusterna vid passage in och ut ur byggnaden. 

(Tirén, 2012) 
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Om man har vindfång och dubbla ytterdörrar räcker det med ett U-värde på ytterdörrarna på 

1,0 W/m
2
, K, grader Celsius. En enkel ytterdörr bör komma ner till U-värde 0,6 för att slippa 

kallras på insidan.  

(Passivhuscentrum Västra Götaland) 

8.6.2.5 Stomme 

Vilken stomme som väljs till en byggnad har mestadels att göra med stabilitet och 

materialvalet kan också göras utifrån hänsyn till klimat- och miljöpåverkan. Hus med en 

trästomme har konstaters fått ökat intresse i Sverige, vilket kan bero på att trä i vissa 

avseenden har mindre klimatpåverkan är t.ex. betong. Det finns inga speciella krav på 

materialval vid byggande av passivhus i Sverige. 

Ett passivhus har ofta en välisolerad konstruktion vilket gör dem betydligt mer ljudisolerade 

än vid traditionellt byggande. För att inte störande ljud ska vandra mellan våningar, lägenheter 

och rum måste mellanväggar och mellanbjälklag isoleras noga. 

(Tirén, 2012) 

 

Virkets fuktkvot ska vara <0,20 kg/kg under byggtid, vilket även gäller leveransfuktkvot till 

byggarbetsplatsen. Kravet innebär att materialet behöver väderskyddas. Virkets fuktkvot ska 

vara <0,16 kg/kg vid inbyggnad och under förvaltningsskedet. 

(Nollenergihus, 2012) 

8.6.2.6 Innerväggar 

Konstruktion och utformning av innerväggar/mellanväggar handlar mestadels om ljud. Det 

finns enligt BBR inga ljudkrav inom en och samma lägenhet. Men eftersom passivhus tar in 

relativt lite ljud utifrån, är det då viktigt att se till att ljudfrågan inomhus betraktas. Det blir 

istället konstruktörerna som får konstruera att ljudkomforten blir bra inomhus. 

(Tirén, 2012) 

8.6.2.7 Uppvärmning 

I alla bostäder vill man ha ett behagligt inomhusklimat och i Sverige måste värme på ett eller 

annat sätt tillföras. Ett passivhus är tänkt att inte behöva något traditionellt värmesystem. 

Tackvare välisolerad konstruktion och täta klimatskal ska värmen bevaras i huset. Den värme 

som tillförs är spillvärme från personer som vistas i byggnaden och spillvärme från belysning, 

hushållsapparater, vitvaror, teknik och kontorsutrustning och liknande. En människa avger 

mellan 80-100W. De flesta passivhus väljer att installera solfångare och/eller solceller för 

uppvärmning av byggnaden och tappvarmvatten. Även installation av braskamin eller 

liknande kan bidra till uppvärmning av byggnaden. 

Även passivhus kan behöva viss tillskotsenergi under de kallaste delarna av året. Eftersom de 

flesta  passivhus inte har något konventionellt värmesystem måste tillskottsvärme lösas på 

annat vis. Det  kan ske genom att tilluften i ventilationssystemet värms upp och på så vis 

sprider värme i huset. Det är främst av ekonomiska skäl som man tillför värme via 

ventilationen, eftersom värmebehovet är så litet för ett passivhus och skulle det inte löna sig i 

att investera i ett konventionellt värmesystem. Ibland kan även fjärrvärme, värmepump eller 

liknande vara ett alternativ till uppvärmning med el. 

 (Tirén, 2012) 
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8.6.2.8 Akustik 

De välisolerade ytterväggarna på ett passivhus gör att det kommer in mindre ljud utifrån, men 

det kan bidra till att det kan uppstå störande ljud inomhus istället. För att förbättra ljudnivån 

inomhus kan även innerväggar och mellanbjälklag isoleras för att klara ljudkrav. 

Ventilationskanalen kan förses med ljuddämpare för att minska ljudnivån från ventilationen. I 

passivhus ställs krav på att ljud från ventilationsaggregat minst ska uppnå ljudklass B, enligt 

Svensk Standard (SS 025267). I övrigt gäller de ljudkrav som BBR 19 anger, beroende på vad 

byggnaden används till. 

(Tirén, 2012) 

8.6.2.9 Ventilation 

Syftet med ventilation är att ventilationssystemet ska ventilera ut koldioxid, värmeöverskott, 

fukt, lukter, föroreningar och eventuella radongaser. Ventilationen ska säkerhetsställa ett 

termiskt och behagligt inomhusklimat. 

I ett passivhus har ventilationssystemet en avgörande funktion eftersom värmetillförseln ofta 

sker med hjälp av ventilationens tilluft. Eftersom passivhus är väldigt täta byggnader ställs 

speciella krav på ventilationen och luftomsättningen. 

Ventilationssystemet ska ha en lufthastighet så att drag undvikt. 

(Tirén, 2012) 

 

Tilluftsdon placeras utanför vistelsezonen för att inte skapa drag, medans frånluftsdon i 

princip kan placeras var som helst i huset, i vanlig taknivå. Luftrörelserna gör att 

koncentrationen av föroreningar blir jämn och låg i hela vistelsezonen och 

temperaturvariationerna små. I BBR är krav på uteluftsflödet 0,35 l/s, m
2
 och får inte 

underskrida 0,1 l/s, m
2
 då ingen vistas i utrymmet, detta gäller för såväl en hel lägenhet som 

för varje rum. 

(Dahlblom, 2010) 

 

Utformning av ventilationssystemet har många parametrar att ta hänsyn till. 

Ventilationsaggregatets tekniska prestanda och utformning av kanalsystemet med placering av 

ventilationsdon och ljuddämpare måste planeras väl. Kanalsystemet bör placeras innanför 

husets klimatskal. 

Vid användning av köksfläkt skapas ett undertryck i byggnaden och för passivhus som har en 

tät konstruktion är det praktisk att öppna ett fönster på glänt när fläkten används. 

I de flesta passivhus används även ventilationssystemet som ett FTX-system för att distrubera 

värme i byggnaden. Ett FTX-system använder värmen i frånluften till att värma upp tilluften 

som sedan åker ut i byggnaden, för att undvika att värme går till spillo. 

(Tirén, 2012) 

 

Ett FTX-system är ett till- och frånluftssystem med återvinning. Uteluft ska helst tas in i 

byggnaden så högt upp som möjligt, för det är där som luften är som renast. I FTX-aggregatet 

kan luften filteras, värmas och kylas. Det behövs två kanalsystem, en kanal för tilluft och en 

kanal för frånluft. Inne i FTX-systemets aggregat finns fläktar, filter, värmevinnare, kylbatteri 

och eftervärmningsbatteri. Med hjälp av ett FTX-system med värmeåtervinning kan 
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energibehovet för eftervärmning av tilluft minskas med ca 80 %. Ett FTX-system skapar 

ingen tryckskillnad över klimatskalet och på så vis undviks att för stort undertryck bildas, 

vilket kan leda till att uteluft okontrollerat sugs in genom uteluftsventilerna. Det ställer krav 

på att huset är riktigt lufttät då FTX-ventilerade hus är känsliga för vindpåverkan. Det finns 

både fördelar och nackdelar med ett FTX-system. Om man sammanfattar det blir de positiva 

fördelarna: värme i frånluften återvinns, stora möjligheter till att styra luftväxlingen, uteluft 

kan filtreras och möjlighet till dragfri tillförsel av ventilationsluft. Sammanfattar man de 

negativa nackdelarna: fläktar kräver el, risk för buller från fläkt och rumsdon, kräver utrymme 

för kanaler och fläktrum samt ökad underhållning. De nackdelarna med FTX-system går ändå 

att göra något åt och fördelarna väger på så vis upp nackdelarna. 

(Dahlblom, 2010)  

 

Värmeåtervinning från värmeväxlare ligger vanligast kring 50-70 % eller mer.  

(Petersson, Tillämpad Byggnadsfysik, 2009) 

 

Det viktigaste kravet på ventilationsaggregatets värmeväxlare är att värmeåtervinningsgraden 

är hög. Det finns tre olika tekniska lösningar på FTX-system: Platt värmeväxlare, Roterande 

värmeväxlare och ventilationsaggregat, vilka ser olika ut och har olika verkningsgrad.  

 Plattvärmeväxlare garanterar att tilluft och frånvärmeluft är separerade så att det inte 

finns någon risk att de blandas. En plattvärmeväxlare kräver att eventuell 

kondensutfällning och frysrisk kan hanteras.  

 

 Roterande värmeväxlare kräver i allmänhet mindre utrymme och har dessutom ett 

lägre pris. En roterande värmeväxlare är enklare att styra och det finns ingen risk för 

kondens. En roterande värmeväxlare ger dessutom en högre verkningsgrad.  

 

 Ventilationsaggregat har fast växlare med effektiv värmeåtervinning av frånluften. Ett 

ventilationsaggregat har dessutom ett eftervärmningsbatteri, tillsatsvärme t.ex. el eller 

vatten från en vattenkrets, ställbara miniflöden, konstant flödesreglering och 

energisparläge. Dessutom behöver ett ventilationsaggregat ej vattenlås.  

Passivhus stävar efter att klara sig utan att behöva tillföra tillskottsvärme, men även passivhus 

kan under vissa perioder av året behöva tillskottsvärme. Passivhus har inte något 

konventionellt värmesystem, utan tillskottsvärmen måste lösas på annat vis. I de flesta fall 

sker det genom att tilluften värms upp i ventilationssystemet. Det är främst av ekonomiska 

skäl som man tillför värme via ventilationen, eftersom värmebehovet är så litet för ett 

passivhus och skulle det inte löna sig i att investera i ett konventionellt värmesystem. Ibland 

kan även fjärrvärme, värmepump eller liknande vara ett alternativ till uppvärmning med el. 

 

(Tirén, 2012) 

8.6.2.10 Solvärme 

Solvärme är en form av solenergi som är en förnybar energiform med stora miljömässiga 

fördelar. Solvärme är direkt solljus som omvandlas till värme som med hjälp av solfångare 
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bereder varmvatten. Solenergi kan även utnyttjas i solcellspanel och då omvandlas istället 

solljuset till elektricitet. Om man vill använda sig av solenergi för tappvarmvatten eller att 

värme till ett hus, använder man i regel solfångare istället för solceller. Det beror på att det är 

mer effektivt att omvandla solljus, med hjälp av solfångare, till värme än om man skulle gå 

vägen över elektricitet från solceller. 

(Solenergi, Svensk, 2010) 

 

Beredning av tappvarmvatten genom solvärmesystem i tak blir allt vanligare i takt med de 

stigande energipriserna. Solfångare ger bästa effekt när de placeras i lutning på 45 ° rakt mot 

söder på ett åretruntboende. För normalstora småhus kan cirka hälften av årsenergibehovet  

för tappvarmvatten täckas, med en area på 5-8 m
2
 solfångare, men då kan en komplettering 

med annan värmekälla vara nödvändigt. Om man ökar arean på solfångarna till 10-12 m
2
, kan 

hela årsenergibehovet för tappvarmvatten täckas och dessutom 10-25 % av det totala 

energibehovet. 

(Dahlblom, 2010) 

 

Vid placering av solfångare är det viktigt att tänka på att undvika att solfångaren blir skuggad 

av t.ex. träd, skosten, takås eller annat. Ett skuggande föremål rakt söderut sänker effekten 

mest och det skuggande föremålet måste ha en viss höjd eller nära placering till solfångaren 

för att kasta skugga på sommaren då solen står som högst. Det är därför bäst att placera 

solfångare närmast nocken på husets tak för att undvika skuggning. 

(Solenergi, Svensk, 2010) 

 

Användning av solfångare kan bidra med uppvärmning av byggnaden och tappvarmvatten 

under 4-6 månader om året i södra Sverige och i norra Sverige kan perioden vara något 

kortare. (Energimyndigheten) 

 

I Sverige använder sig de flesta passivhusprojekt av solvärme t.ex. för beredning av 

tappvarmvatten. Detta är ett krav inom den internationella passivhusstandarden, att utnyttja 

solvärme. 

(Tirén, 2012) 

8.6.2.11 Gestaltnig 

Gestaltning av passivhus bör vara ett samarbete mellan beställare, arkitekt och konstruktör. 

Passivhus eftersträvar ett bra inomhusklimat med god inomhustemperatur, god 

luftomsättning, låg ljudnivå och behagligt ljus. 

Det ställs krav på ljusinsläpp vilket är ett resultat av fönsterplacering. Det ställs även krav på 

ljussättning och belysning inomhus. 

(Tirén, 2012) 

8.6.2.12 Planlösning 

Det finns både fördelar och nackdelar med att behöva anpassa en planlösning för att 

byggnaden ska klara vissa krav. Passivhus har ofta öppna planlösningar som ger en rymd och 

luftighet i byggnaden. Öppen planlösning ger även möjlighet att bättre utnyttja passiv 
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solvärme samtidigt som det ger ett ljust och luftigt intryck, vilket ökar komforten. Passiv 

solvärme är när solen strålar direkt in i byggnaden och värmer huset direkt. Denna värme kan 

lagras i huskroppen och göra att inomhustemperaturen hålls jämn även om temperaturen 

utomhus sänks. 

Husets form är också viktigt. Det är bättre med ett tvåplanshus än ett enplanshus, då ett 

tvåplanshus är mer kompakt än ett lika stort enplanshus. 

Passivhus har ofta ett vindfång/farstukvist vid husets entré. Det finns praktiska fördelarna med 

ett vindfång/farstukvist så som att utrymmet går att utnyttja som förvaring av t.ex. en del skor 

och ytterkläder eller fungera som ett litet förråd. Men det största syftet med ett 

vindsfång/farstukvist är att i första hand minimera värmeförlusterna vid passage genom 

ytterdörren. Farstukvisten är oftast oisolerad och ej uppvärmda och klarar ofta av att hålla en 

temperatur över 10 °C. 

Passivhus använder sig ofta av ett FTX-ventilationssystem som använder värmen i frånluften 

till att värma upp tilluften som sedan kommer ut i byggnaden. FTX-systemet är bäst att 

placera i utrymmen som har hög fuktbelastning som t.ex. badrum, tvättstuga och kök. 

Tilluften ska svara för ventilationstillförseln och värmetillförseln i byggnaden och måste nå 

alla delar av huset vilket ställer krav på planlösningen. För att tilluften ska nå alla utrymmen i 

byggnaden är det mest gynnsamt med förhållandevis öppen planlösning i ett kompakt hus, 

vilket förenklar installationen och funktionen. 

Ett passivhus har inga radiatorer vilket gör det enklare att möblera utan att behöva tänka på 

luftflödet i rummet. 

Ljusinsläpp är viktigt vilket gör att fönsterplacering och fönsterareor får stor betydelse. I 

planlösningen eftersträvas att få in mycket dagsljus från fönster. Men samtidigt måste man 

tänkta på oönskad värmestrålning, för mycket passiv solvärme, vilket går att minska med 

solavskärmning t.ex. persienner, markiser, takutsprång mm. Med låga U-värden på fönster ger 

det möjligheten till större fönsterareor. Rekommenderat är ca 15-20 % fönsteryta av husets 

golvarean. Men det är inte bara fönsterarean och ljusgenomsläppligheten som ger en ljus 

inomhusmiljö. Färg på reflekterande ytor inomhus inverkar också. Även ljusa persienner och 

ljusa gardiner kan under mörka tider ljusa upp ett rum, genom att reflektera tillbaka ljuset i 

rummet och undvika att fönstren känns som "svarta hål". För att ytterligare släppa in och 

sprida mer dagsljus genom fönster kan man snedställa fönsternischerna på sidan, vilket är 

användbart då ytterväggarna på passivhus är tjockare än på andra hus. 

(Tirén, 2012) 

 

Att använda sig av glassättning inomhus kan öka spridning av ljuset i huset. Att t.ex. installera 

glasdörrar och sätta in fönster i innerväggen mellan två rum, ger en spridning av ljus från 

andra rum. 

Genomtänkta planlösningar i ett väldisponerat hus ger lägre värmekostnader utan att 

boendestandarden behöver påverkas. Varje rum i ett hus behöver inte ha samma temperatur. 

Köket är ett av de varma rummen i huset för där finns spis och ugn som bidrar till 

uppvärmning. Dessa "varma" rum bör placeras i husets mitt för att rummet på bästa sätt kan 

sprida sin värme i huset. I mitten av huset bör också eventuell murstock, braskamin, 

öppenspis, värmelagrande väggkonstruktioner och bastu placeras. Runt omkring det varma 

centrum placeras matplats, badrum, barnlekrum mm. Närmre ytterväggen kommer sedan rum 



23 
 

som inte behöver vara lika varma som t.ex. sovrum, hobbyrum, hall, klädkammare mm. 

Utanför dessa rum kan man placera förrådsutrymmen, garage, grönrum eller liknande, som 

kan fungera som ytterligare buffert mot kylan. För att hålla nere värmekostnaderna ytterligare 

kan man anpassa boytan efter årstiderna genom att på vintern sänka temperaturen i de 

utrymmen som inte används. Innerväggar mellan kalla och varma rum ska vara isolerade för 

att inte minska värmeförlusten och för att förbättra ljudisoleringen. 

(Andrén, 2000) 

8.6.2.13 Placering 

Den geografiska placeringen av huset kan ha stor påverka på värmekostnaderna och ge ökad 

trivsel för de boende. Även terräng och omgivningens vegetation samt vädersträck bör tas 

med vid val av placering av byggnaden. 

(Andrén, 2000) 

 

När man bygger ett passivhus ska man orientera byggnaden så att byggnadens långsidor vetter 

mot söder, detta för att på bästa sätt utnyttja den passiva solinstrålningen, både i form av ljus 

och värme. Att orientera byggnadens långsidor mot söder underlättar också placeringen av 

solfångare och solpaneler. Man bör också tänka på vindlasten och undvika placering av huset 

i möjliga fuktsänkor och köldsänkor. 

(Tirén, 2012) 

 

I botten av sänkor finns risk att kalluft och fukt samlas till så kallade kalluftsjöar. För att 

hindra kalluften från att rinna ner mot huset, kan en vall eller liknande placeras på en sluttning 

ovanför huset. Men man bör ändå undvika att placera huset högst uppe på en kulle eller ett 

berg för att slippa blåst. Energianvändningen blir ofta betydligt lägre om den genomsnittliga 

vindhastigheten runt huset är låg. Det är bra med växtlighet som inte skymmer solen, för de 

fungerar ofta bra som vindskydd. Lövträd kan på sommaren ge behaglig skugga och på 

vintern släppa igenom solljuset. 

Allra helst bör huset orienteras så att det får så mycket sol som möjligt under vintern och helst 

bör man placera huset i en södersluttning. Genom att placera huset med långsidan mot söder 

gör det att man kan utnyttja den passiva solstrålningen på bästa sätt. Det kan jämföras med om 

man placerar husets långsida mot öster eller väster innebär det att bara 50 % av den infallande 

solenergin kan tas tillvara på. Maximalt utnyttjande av passiv solvärme kan minska 

värmekostnaderna med 15 %. 

(Andrén, 2000) 
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9  Gestaltning av ett passiv hus 
 I det här kapitlet beskrivs arkitekten Hans Eeks passivhus Villa Ingeborg Eek 

 som ligger till grunden och inspiration för Villa Ida. Även Inspiration och 

 tips insamlades även från arkitekten Gert Wingårdhs hus Bright Living No 1 

 och Bright Living No 2. Sedan visas det framtagna huset Villa Ida. 

9.1 Villa Ingerborg Eek 

Villa Ingerborg är ett passivhus ritat av arkitekten Hans Eek och är passivhuset som ligger till 

grunden och som används som inspirationshus till Villa Ida. 

Hans Eek är arkitekt och expert på passivhusbyggande. Han införde tekniken i Sverige och är 

en av världens främsta passivhusexperter. 

(Passivhuscentrum Västra Götaland) 

Hans Eek var ansvarig projektledare vid Sveriges första passivhusprojekt i Lindås och har 

även varit projektledare för andra passivhusprojekt i Sverige. 

(Tirén, 2012) 

9.1.1 Beskrivning 

Byggherre: Ingeborg Eek 

Entreprenör: Stefans Bygg AB, Eksjö 

Arkitekt: Hans Eek AB, Alingsås 

Ett av Hans Eeks husprojekt är Villa Ingeborg som byggdes våren 2007 vid sjön Södra Wixen 

utanför Eksjö i södra Småland. Huset är ett enfamiljshus på 105 m
2
, där bottenvåningen är 69 

m
2
 och övervåningen 36 m

2
. Villa Ingeborg är ett passivhus där Hans Eek var både arkitekt 

och projektledare till husprojektet. 

Passivhuset är byggt med lättbalkar med lösfyllnads isolering tillverkad av cellulosa och har 

en liggande furupanel och är behandlad med järnvitriol. Huset bottenvåning har en 

öppenplanlösning där vardagsrummet och köket tillsammans ett generöst rum med taket som 

går ända upp i nock. På bottenvåningen finns även ett sovrum, bad grovkök och hall. 

Övervåningen består av ett sovrum, förråd och loft. Utmärkande för passivhuset är de stora 

fönstren i väster som ger god dagsljusbelysning och utsikt mot sjön från husets båda våningar. 

Passivhuset är extremt energieffektivt vilket innebär att det har små värmeförluster och huset 

saknar traditionellt värmesystem. Huset ska istället för ett traditionellt värmesystem värmas 

upp av de värmekällor som redan finns i huset i form av maskiner, lampor och att människor 

och husdjur som befinner sig inomhus. Ventilationen i huset sköts en värmeväxlare för att 

kunna ta vara på värmen som redan finns i huset. 

Transmissionsförlusterna är begränsade genom välisolerade ytterväggar och fönstren har lågt 

värmegenomgångstal. På taket finns solfångare installerade för att varmvattnet och under 

vintertid finns en vattenmantlad vedkamin för att kunna få varmvatten. 

(Eek, 2007) 
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Täthetsprovningen visade att huset mycket väl klarade kravet för passivhus. Huset har 

mekanisk ventilation med värmeåtervinning i form av en värmeväxlare där ett vattenburet 

värmebatteri är installerat i tilluftskanalen. 

Effektbehovet är mindre än 12 W/m
2
. 

Första året var energianvändningen 6100 kWh, inklusive driften av vattenpump och 

reningsverk: 

 hushållsel ca 2500 kWh 

 fläktar, pumpar ca 500 kWh 

 reningsverk, vattenrening och pump ca 2100 kWh 

 el för bygget ca 1000 kWh 

Elanvändningen förväntas vara ca 5000 kWh per år framöver. 

 

(Passivhuscentrum Västra Götaland) 

 
Figur 4: Vinterbild Villa Ingeborg Eek (Eek, 2007) 
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Figur 5: Sommarbild Villa Ingeborg Eek (Eek, 2007) 

 

Figur 6: Fasader Villa Ingeborg Eek (Eek, 2007) 
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Figur 7: Till vänster planlösning bottenvåning Villa Ingeborg Eek. Till höger planlösning övervåning Villa Ingeborg 

Eek (Eek, 2007) 

9.1.2 Grunddata 

Byggnadstyp: Bostadshus 1-2 familjer 

Byggnadsår: 2006-2007 

Plats: Höreda-Förenäs 57596 Eksjö  

9.1.3 Aktörer 

Byggherre: Ingeborg Eek 

Arkitekt: Arkitekt Hans Eek AB 

Konstruktör: Swelite 

Huvudentreprenör: Stefans Bygg 

Ventilationssystem: Stefans Bygg 

Uppdaterad: Uppdaterad av IMCG 2012-06-20 

Granskad: Granskad 2011-04-08 av Lågan 

9.1.4 Energiprestanda 

Energi för uppvärmning av varmvatten: 25 kWh/m
2

 år 

Projekterad energianvändning för uppvärmning, varmvatten, fastighetsenergi och komfortkyla 

(specifik energianvändning): 32 kWh/m
2

 år. 

 

9.1.5 Beskrivning av systemlösning 

Huset har ett FTX-system med ett vattenburet värmebatteri som värms med en vattenmantlad 

vedeldad braskamin samt solvärme (5 m
2
 solfångare). 
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(LÅGAN- FÖR ENERGIEFFEKTIVA BYGGNADER, 2012) 

 

9.1.6 Tak 

Taktegel 

34 mm x 45 mm bärläkt 

34 mm x 45 mm ströläkt 

papptäckning 

19 mm råspont 

500 mm swelite reglar, C 1200 

500 mm sprutad eko-fider  

0,2 mm PE-folie 

37 mm x 70 mm glespanel (med 2 mm springa) 

Totalt 624 mm 

9.1.7 Yttervägg 

22 mm x ca 190 mm träpanel  

34 mm x 45 mm spikreglar, c 600, mitt för stående reglar 

13 mm GNU, (Gyproc Normal Ute, gipsskiva för utomhusbruk, ersatt av andra typer)  

400 mm swelite I-balk typ H 

400 mm isolering 

0,2 mm PE-folie 

30 mm x 70 mm glespanel, c 300 

19 mm råspont 

Totalt ca 519 mm 

9.1.8 Mellanbjälklag 

Mellanbjälklaget består av, uppifrån och ner: 

28 mm golvbräder 

200 swelite reglar, c 600 

100 eko-fibrer (fungerade som ljuddämpning) 

0,2 mm PE-folie 

34 mm x 70 mm glespanel, c 300 

19 mm råspont (med 2 mm springa) 

Totalt 281,2 

9.1.9 Grund 

Grunden på huset är en platta på marken som består av, från insidan till utsida: 

22 mm trägolv 

22 mm spånplatta 

Skummad PE-folie 

100 mm betong 

300 mm cellplast 

Totalt ca 444 mm 

Under plattan på marken är det utlagt > 200 mm dränerings grus, storlek 8-16 mm. 
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9.1.10 Fönster 

Kvillsfors fönster:  - öppningsbara U-värde 0,9  

  - fasta fönster U-värde 0,7 

  (NorDan AB) 

9.1.11 Värmeväxlare 

Värmeväxlare Rec Indovents Temovex 

(Eek, 2007) 

9.2 Bright Living No 1 och Bright Living No 2. 

Inspiration och tips insamlades även arkitekten Gert Wingårdhs hus Bright Living No 1 och 

Bright Living No 2. 

Gert Wingård är en hyllad arkitekt som har många prisbelönta verk. Han har dessutom 

tillsammans med hustillverkaren A-hus varit med och utvecklat en serie miljövänliga 

lågenergihus med smarta och formstarka lösningar. 

(A-hus AB, 2011) 

9.2.1 Beskrivning 

De två husen som har studerats är två klimatsmarta hus som heter Bright Living No 1 och 

Bright Living No 2. 

Bright Living No 1 och Bright Living No 2 är båda enfamiljshus och har liknande egenskaper 

och gestaltning. Båda husen är 1,5 planvillor och Bright Living No 1 har en boarea på 139,4 

m
2
 och Bright Living har en boarea på 157 m

2
. Husen har den fyrkantiga formen med 

traditionell glasad veranda, furstukvist/vindfång och fasaden har en träpanel. De har lutande 

tak som är optimalt anpassat efter en traditionell svensk byggrätt och snedtak är den 

vanligaste planbestämmelsen i Sverige. Något som är utstickande för de båda husen är dess 

stora area av solpaneler som Gert Wingårdh valt att sätta över hela fasaden i söder och som 

sedan även går upp över taket. Solcellspanelen är tänkt att generera el som kan användas till 

husets övriga energibehov som t.ex. kyl och frys, ventilation och belysning. Även husets 

carport har solpaneler och den solpanelen ska förse huset med tappvarmvatten under perioden 

april till oktober. 

Insidan har en generös öppen planlösning med ljusa väggar. Husen har klocka energilösningar 

för att minska förbrukningen av el och vatten, för att de boende ska kunna leva klimatsmart. 

Husets farstukvist/vindfång har dubbla dörrar och förhindrar att uppvärmd inneluft smiter ut 

samtidigt som det förhindrar den kalla uteluften från att komma in i huset. 

Farstukvisten/vindfånget fungerar även som att extra förvaringsutrymme och ett trevligt 

välkomnande. 

Husets klimatskal är välisolerat med både lågenergifönster och lågenergidörrar för att minska 

energiförbrukningen. Runt fönster och dörrar har det byggts karaktäristiska ramar kallade 

sollådor som ska ge skugga på sommaren och släppa in den låga vintersolen, samtidigt som 

det skyddar mot väder och vind. Husets grund som är en platta på marken är även den 

välisolerad. 

(A-hus AB, 2011) 
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9.2.2 Bright Living No 1 

 

 
Figur 8: Perspektivbild Bright Living No 1 (A-hus AB, 2011) 

 

Figur 9: Fasader Bright Living No 1 (A-hus AB, 2011) 
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Figur 10: Planlösning entréplan Bright Living No 1 (A-hus AB, 2011) 

 
Figur 11: Planlösning överplan Bright Living No 1 (A-hus AB, 2011) 
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9.2.3 Bright Living No 2 

 

 
Figur 12: Perspektivbild Bright Living No 2 (A-hus AB, 2011) 

 

 
Figur 13: Fasader Bright Living No 2 (A-hus AB, 2011) 
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Figur 14: Planlösning entréplan Bright Living No 2  (A-hus AB, 2011) 

 
 

Figur 15: Planlösning överplan Bright Living No 2 (A-hus AB, 2011) 
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9.3  Villa Ida 

9.3.1 Beskrivning 

 

 

Figur 16: Perspektivbild Villa Ida 

Villa Ida är tänkt att passa de boende som vill tänka klimatsmart och leva med god komfort i 

ett hus gestaltat att klara det nordiska klimatet. Huset är ett friliggande enbostadshus med en 

byggnadsarea på 96 m
2
 och dess boarea är 125 m

2
. Huset är bäst lämpat för en familj på cirka 

fyra personer men en mindre eller större familj skulle också rymmas i huset. Övervåningens 

kvadratmeter yta är 49 m
2
 och bottenvåningen är 76 m

2
 stor. Huset är 1,5 plans villa med en 

takhöjd på 2,40 m och takhöjd upp till nocken i vissa delar av huset. 

Villa Ida har förlängts 1000 mm jämfört med Villa Ingeborg Eek och på så vis givet ett större 

hus med fler rum och en annorlunda planlösning. För att huset ska uppfylla energikraven 

enligt den svenska passivhusstandarden, där olika krav ställs för passivhus i klimatzon I, 

klimatzon II och klimatzon II, har individuella förändringar i konstruktionen behövs göras för 

varje klimatzon. Utformningen och gestaltningen har också anpassats för att klara kraven för 

den svenska passivhusstandarden, men är de samma för alla klimatzoner. 

9.3.2 Tak 

Taket på Villa Ida är ett varmtak som består av en lättbalkstomme. Lättbalkstommen kommer 

från det Holländska företaget Swelite som tillverkar och säljer träbaserade lättbalkar. 

Lättbalken är en I-profil av typ H och konstruerad så att inga genomgående köldbryggor 

uppstår. Takets isolering är en lösfyllnadsisolering tillverkad av cellulosa.  

Taket har en lutning på 45° vilket är en större lutning än vad som är vanligt på många hus. 

Fördelarna med att ha 45° lutning på taket är att snö inte lika lätta ansamlas på det branta taket 

och det blir då ingen stor snölast på taket. (Selander) 
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Den stora lutningen gör även att vatten lättare rinner av och minskar risken för fuktskador från 

utsidan av taket. Taklutningen kräver inte fullständig vattentätning i själva tätskiktet utan 

tillåter två delvis otäta skikt tillsammans men som tillsammans ger tillräcklig vattentäthet. Till 

exempel tillåts takpannor på en såkallad förenklad underlagstäckning. (Tirén, 2012) 

 

För att maximalt utnyttja solfångarna som finns på taket har taket dess lutning på 45° riktat 

mot söder. Lutningen tillsammans med riktningen är optimalt för användningen av 

solfångarna på ett hus med åretruntboende. (Dahlblom, 2010) 

Taket är uppbyggt på samma sätt med samma materialskikt i alla tre husen. Det ända som 

skiljer sig är  skiktet med isolering och regel för att få bättre U-värde beroende på i vilken 

klimatzon huset byggs. För att taket ska uppfylla kravet som passivhus bör U-värdet ligga 

kring 0,08 W/m
2
, K, vilket uppfylls av varje tak. (Tirén, 2012) 

Takets isolering och takstomme har ökats, jämfört från Villa Ingeborg Eek. 

Tabell 4: Takkonstruktion och dess olika skikt på Villa Ida. Rödmarkering visar att takets isolering förändras 

beroende på klimatzon och har ökats jämfört med Villa Ingeborg Eek. 

 Malmö (klimatzon III) Karlstad (klimatzon II) Umeå (klimatzon I) 

Bärläkt 34 mm x 45 mm 34 mm x 45 mm 34 mm x 45 mm 

Ströläkt 34 mm x 45 mm 34 mm x 45 mm 34 mm x 45 mm 

Papptäckning Ca 5 mm Ca 5 mm Ca 5 mm 

Råspont 19 mm 19 mm 19 mm 

Swelite regel, C 1200 600 mm 650 mm 700 mm 

Isolering 600 mm 650 mm 700 mm 

PE-folie 0,2 mm 0,2 mm 0,2 mm 

Glespanel 37 mm x 70 mm 37 mm x 70 mm 37 mm x 70 mm 

Total 729,2 mm 779,2 mm 829,2 mm 

U-värde 0,051748 W/m
2
, K 0,047986 W/m

2
, K 0,044733 W/m

2
,K 

 

 

Figur 17: Detaljbild av takkonstruktion Villa Ida 
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9.3.3 Yttervägg 

Ytterväggen består av en lättbalkstomme. Lättbalkstommen kommer från det Holländska 

företaget Swelite som tillverkar och säljer träbaserade lättbalkar. Lättbalken är en I-profil av 

typ H och konstruerad att inga genomgående köldbryggor uppstår. 

Ytteräggen är utvändigt beklätt med en liggande furupanel som är behandlad med järnvitriol. 

Invändig beklädnad är vit slamfärgad råspånt för att skapa ett ljusare rum. 

Isoleringen är en lösfyllnadsisolering tillverkad av cellulosa. 

För att eliminera risken för skadlig kondens i ytteräggen har väggens ångtätaste skikt placeras 

mot inomhusluften. För att ytterväggen ska vara fuktsäker för nederbörd som t.ex. slagregn, 

används vattentäta skikt och täta fogar. Om fukt ändå skulle tränga in, ventileras fukten ut i 

den ventilerad ytterbeklädnaden. Den täta konstruktionen gör även att ytterväggen står emot 

vind. 

Ytterväggen är uppbyggt på samma sätt med samma materialskikt i alla tre husen. Det ända 

som skiljer sig är  tjockleken på isolering för att få bättre U-värde beroende på i vilken 

klimatzon huset byggs. Ytterväggens isolering och reglar har ökats, jämfört från Villa 

Ingeborg Eek. 

Tabell 5: Ytterväggkonstruktion på Villa Ida. Rödmarkering visar att ytterväggens isolering förändras beroende på 

klimatzon och har ökats jämfört med Villa Ingeborg Eek. * GNU, Gyproc Normal Ute, gipsskiva för utomhusbruk. 

 Malmö (klimatzon III) Karlstad (klimatzon II) Umeå (klimatzon I) 

Träpanel 22 mm x 190 mm 22 mm x 190 mm 22 mm x 190 mm 

Spikreglar, c 600 34 mm x 45 mm 34 mm x 45 mm 34 mm x 45 mm 

GNU* 13 mm 13 mm 13 mm 

Swelite regel 500 mm 550 mm 650 mm 

Isolering 500 mm 550 mm 650 mm 

PE-folie 0,2 mm 0,2 mm 0,2 mm 

Glespanel, c 300 30 mm x 70 mm 30 mm x 70 mm 30 mm x 70 mm 

Råspont 19 mm 19 mm 19 mm 

Total 618,2 mm 668,2 mm 718,2 mm 

U-värde 0,061775 W/m
2
,K 0,056488 W/m

2
,K 0,048232 W/m

2
,K 

 

 

Figur 18: Detaljbild av ytterväggkonstruktion Villa Ida 
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9.3.4 Grund 

Villa Ida har en byggnadsarea på 96 m
2
. Grunden till huset består av en platta på marken. 

Betongen har ett VCT på 0,4. Under grunden finns ett dränerande skikt av grus för att klara 

markfukten och om vattentryck skulle uppstå. Utanför grundens isolering finns ett rörstråk 

som ska leda bort vatten från huset, det gör att risken minskar för att isoleringsförmågan 

försämras. För att undvika marklyftning på grund av tjäle har grunden markisolerats runt om. 

Grunden är uppbyggt på samma sätt med samma materialskikt i alla tre husen. Det ända som 

skiljer sig är tjockleken på cellplasten för att få bättre U-värde beroende på i vilken klimatzon 

huset byggs. U-värdet på en grund till ett passivhus bör inte överskrida 0,10 W/m
2
, K, vilket 

uppfylls för dem alla tre. Grundens isolering har ökats, jämfört från Villa Ingeborg Eek. 

Tabell 6: Grundkonstruktion och dess olika skikt på Villa Ida. Rödmarkering visar att grundens isolering förändras 

beroende på klimatzon och ökats jämfört med Villa Ingeborg Eek. 

 Malmö (klimatzon III) Karlstad (klimatzon II) Umeå (klimatzon I) 

Trägolv 22 mm 22 mm 22 mm 

Spånplatta 22 mm 22 mm 22 mm 

Skummad PE-folie Ca 5 mm Ca 5 mm Ca 5 mm 

Betong 100 mm 100 mm 100 mm 

Cellplast 400 mm 450 mm 500 mm 

Dräneringsgrus > 200 mm > 200 mm > 200 mm 

Total (utan grusskikt) 549 mm 599 mm 649 mm 

U-värde 0,082158 W/m
2
,K 0,073528 W/m

2
,K 0,066539 W/m

2
,K 

 

 
 

Figur 19: Detaljbild av grundkonstruktion Villa Ida 
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9.3.5 Mellanbjälklag 

Mellanbjälklaget består av Swelite balkar och mellanbjälklager finns en isolering på 200 mm. 

Isoleringens huvudsakliga funktion är att fungera som ljudisolering mellan de två planen. 

Mellanbjälklaget är inte beroende av var huset byggs, utan ser likadant ut för de olika 

klimatzonerna, men isoleringen har ökats jämfört med Villa Ingeborg Eek. 

Tabell 7: Mellanbjälklagets konstruktion och dess olika skikt på Villa Ida. Rödmarkering visar att mellanbjälklagets 

isolering som inte är beroende av var huset byggs, utan ser likadant ut för de olika klimatzonerna, men isoleringen 

har ökats jämfört med Villa Ingeborg Eek. 

Golvbräder 28 mm 

Swelite reglar, c 600 200 mm 

Isolering 200 mm 

PE-folie 0,2 mm 

Glespanel 34 mm x 70 mm 

Råspont 19 mm 

Totalt 281,2 mm 

9.3.6 Stomme 

Husets har en lättbalkstommen som är byggd i trä. Lättbalkstommen kommer från det 

Holländska företaget Swelite som tillverkar och säljer träbaserade lättbalkar. Lättbalken är en 

I-profil av typ H och konstruerad att inga genomgående köldbryggor uppstår. Denna 

lättbalkstomme används i husets tak, yttervägg och mellanbjälklag. 

9.3.7 Fönster och dörrar 

Villa Ida har en fönsterarea (även inräknat glasad altandörr) på ca 18,7 % av golvarean. De 

fönster som valts till huset är öppningsbara, ultraisolerade passivhus fönster från Kronfönster. 

Det är fönster med fyra glas där själva glaset har ett U-värde på 0,3 W/m
2
 och hela 

fönsterkonstruktionen har ett U-värde på 0,6 W/m
2
.  Husets alla fönster och dörrar har spröjs. 

Att fönstren är spröjsade ger en lantlig stil på huset. Fönstren är spröjsade, men spröjsen 

ligger på utsidan av glasrutan vilket gör att fönstrets värmeisolering inte påverkas. 

Husets entré består av en pardörr och huset har även en enkeldörr och en altandörr. Både 

pardörren och enkeldörren är tillverkade i trä med ett mindre fönster i dörren. Dörrarna är 

värmeisolerade och fönstret i dörren lika så. Trädörrarnas U-värde ligger på 0,5-0,6 W/m
2
, K. 

Att sätta in en pardörr i huvudentrén ger ett välkomnande intryck. På vintern kan man välja att 

bara öppna en av dörrarna för att minska att värme inifrån smiter ut. Genom att bygga ett 

vindsfång med dubble ytterdörrar, räcker det med att ytterdörren har ett U-värde på 1,0 W/m
2
, 

K (Passivhuscentrum Västra Götaland). Den yttersta pardörren på Villa Ida har därför ett U-

värde på 1,0 W/m
2
, K. 

Altandörren består helt av glas och har samma uppbyggnad som husets fönster med ett 

fyraglasfönster och har ett U-värdet på 0,6 W/m
2
, K.  

Det finns fönster i varje vädersträck och på husets båda kortsidor sitter höga fönster. De höga 

fönstren är placerade cirka 200 mm upp från golvet för att minska risken för kallras och det 

ger även en bättre luftcirkulation inomhus (Energihuskalkyl).  
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9.3.8 Gestaltning och Planlösning 

 

Figur 20: Perspektivbild sydväst, Villa Ida 

 

Figur 21: Perspektivbild nordost, Villa Ida 
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Villa Ida har en lantlig stil med sin liggande träpanel och spröjsade fönster samt glasade 

farstukvist. Huset har en kompakt huskropp med en rektangulär form i 1,5 plan. Huset har sin 

rektangulära form för att minska köldbryggor, då en uppbruten huskropp får fler köldbryggor. 

(Tirén, 2012) 

 

Figur 22: Till vänster fasad mot öster och till höger fasad mot norr 

 

 

 

Figur 23: Till vänster fasad mot väster och till höger fasad mot söder 

Det är finns fönster i alla vädersträck för att få in mycket dagsljus i varje rum. Kortsidan mot 

väster har husets störst glasparti, för att få in mycket ljus i sällskapsrummen. De stora 

fönsterytorna i väst ökar även möjligheten att bättre utnyttja passiv solvärme, vilket ökar 

komforten. 

I köket ovanför köksbänken är ett fönster placerat för att tillföra ljus vid förberedning av mat. 

Husets tjocka väggar har givit djupa fönsternischer som fungerar perfekt till extra 

avlastningsytor, fönsternischernas lådräta sidor har dessutom snedställts för att bättre sprida 

ljuset. 

Vid oönskad värmestrålning från de stora glaspartierna i väst, kan solskydd vevas ut över 

terrassen vilket även ger behaglig skyggning ute på terrassen. 
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Husets innerväggar är målade i ljusa färger för att reflektera ljuset inomhus. 

Det valdes att placera spiraltrappa i hallen/vardagsrummet som förbinda de två planen. 

Spiraltrappan är en del av inredningen och låter sällskapsrummet behålla sin luftiga atmosfär 

då den tar upp mindre plats än en "vanlig" trappa.  

Husets entréplan har en öppen planlösning där vardagsrum, kök, matplats, och entré smälter 

samman. Vardagsrummet, köket och matplatsens gemensamma rum har tak upp till nocken 

samt stora glaspartier på kortsidan vilket ger en känsla av ljus och rymd. Vardagsrummet, 

köket och matplatsen utgör tillsammans en yta om nästan 30 m
2
 som inbjuder till härliga 

middagar med släkt och vänner. Den öppna planlösningen i sällskapsrummen på 

undervåningen med den höga rumshöjden skapar en öppen atmosfär som bjuder in till 

umgänge. Från sällskapsrummet kommer man lätta ut på den stora terrassen genom 

altandörren på kortsidan, vilket förbinder rummet med naturen. 

I centrum av huset står en mindre vattenmantlad vedeldad kamin som lätt sprider värme och 

ljus i det öppna landskapet. 

I andra delen av undervåning finns sovrum och kontorsrum. Sovrummet är ett större master 

bedroom och kontorsrummet kan också göras om till sovrum eller extra gästrum. De båda 

rummen har ljusinsläpp i två vädersträck, vilket gör rummen trivsamma. 

På entréplan finns även en toalett med plats för badkar och tvättmaskin. 

Teknikrummet finns också på undervåning, där plats även finns för klädvårdsutrymme. Från 

teknikrummet finns en ingång, som leder ut i trädgården vilket ger möjlighet att hänga upp 

tvätt utomhus. 

Husets entré har ett ouppvärmt vindfång som är en funktionell version av det svenska torpets 

klassiska farstukvist och ger huset en stark karaktär. Med sina pardörrar förhindrar vindfånget 

att uppvärmd luft läcker ut och att kall luft smiter in. Det ger också ett extra 

förvaringsutrymme och en välkommande entré. 

Från hallen leder en spiraltrappa upp till husets övervåning. Går man upp för spiraltrappan 

kommer man till ett allrum/loft med balkong ut mot vardagsrum och kök. Allrummet/loftet på 

övervåningen fungerar som ett sällskapsrummet som även det takhöjd upp till nock vilket 

binder samman över- och undervåning och öppenheten mellan de två planen gör att värme 

lättare kan sprida sig i huset. 

Övervåningen har en sovavdelning med två mindre sovrum med ljusinsläpp från höga fönster. 

De mindre sovrummen fungerar perfekt som barnrum.  
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Toalett finns även på övervåningen, med plats för dusch. Toaletten har ett fönster ut mot kök 

och vardagsrum för att få ett naturligt ljusinsläpp. Fönstret ligger så pass högt upp från 

vardagsrummet och köket att risk för insyn är minimal men det går självklart att frosta 

fönstret eller sätta upp ljusa gardiner för att eliminera insyn. Toaletten ligger rakt över 

toaletten på undervåningen för att förenkla och minska rördragningen. 

 
Figur 24: Planlösning undervåning, Villa Ida 
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Figur 25: Planlösning övervåning, Villa Ida 

9.3.9 Placering 

Husets långsida har orienterats mot söder för att ta till vara på så mycket passiv solvärme som 

möjligt. Att orientera huset på detta sätt ger även den mest optimala lutningen av taket för 

placering av solfångare i söder. (Dahlblom, 2010) 

9.3.10 Ventilation och uppvärmning 

I huset finns ett FTX-system installerat med återvinning. FTX-systemet ska både fungera som 

ventilation och värmetillförsel för uppvärmning av huset. Värme från frånluften återvinns och 

värmer upp tilluften innan tilluften sprids i huset, detta för att minska på 

uppvärmningskostnaderna (Tirén, 2012). Under årets kallaste månader kan det behövas ett 

extra tillskott av värme inomhus. Det sker då genom att tilluften i ventilationssystemet värms 

upp med el som energikälla och på så vis sprids värme i huset. 

 

Tilluftsdon har placerats i alla sovrum, kontorsrum, vardagsrum och allrum och kommer förse 

huset med värme och ny luft. Frånluftsdon har placerats i köket, toalett, badrum och 

tvättstuga/teknikrum och kommer ventilera ut dålig lukt och fukt. Ljuddämpare har 

installerats i ventilationen för att ljudkraven ska uppfyllas. 
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9.3.11 Solfångare 

Beredning av tappvarmvatten sker via ett solvärmesystem på taket i form av solfångare. 

Arean på solcellerna är 12 m
2
 för att energibehovet av tappvarmvatten ska täckas. Solfångarna 

kan även utöver beredning av varmvatten, även täcka 10-25 % av det totala energibehovet. 

Dessutom sker extra uppvärmning av tappvarmvatten av en vattenmantlad vedeldad kamin. 

 
Figur 26: Fasad mot söder med förslag på 12 m2 solceller på taket. 
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10 Resultat 
 I det här kapitlet presenteras resultatet av beräkningarna. 

 

10.1  Beräkningar 

Beräkningar har gjorts på Villa Ida för placering av passivhuset i Umeå klimatzon I, Karlstad 

klimatzon II och Malmö klimatzon III. Programmet som användes var demoversionen 

Energihuskalkyl för småhus. Energihuskalkylen baseras på de kriteriedokument som 

utarbetats inom FEBY (Forum för Energieffektiva byggnader) och Energihuskalkylen följer 

EN 13790 standard. Energihuskalkylen gäller för byggnader som skapas efter 1 april 2012. 

Vid beräkning måste först ett kalkylblad med effektvärden för huset fyllas i, sen efter det 

måste ett kalkylblad med energivärden för huset även fyllas i. När dessa två kalkylblad är 

ifyllda genereras en rapport med resultaten. 

 

Figur 27: Startbild för beräkning av effektivkalkylvärden i demoversionen av Energihuskalkyl för småhus 

(Energihuskalkyl) 
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Figur 28: Startbild för beräkning av energikalkylvärden i demoversionen av Energihuskalkyl för småhus 

(Energihuskalkyl) 

För att utföra beräkningarna krävs kännedom om husets alla konstruktionsdelar: tak, 

ytterväggar, grund, fönster och dörrar. Det behövs även data om orientering, placering, 

köldbryggor, ventilation, värmeåtervinning och solenergi. Alla ytor och sträckor på huset har 

mätts t.ex. sträckor på takfot, hushörn, kring fönster och dörrar med mer för att beräkna 

köldbryggor och areor på ytor och tjocklekar på material för att beräkna U-värden. 

De huvudsakliga energikraven för ett passivhus är värmeförlusttalet och energianvändningen. 

Resultatet av värmeförlusttalet och energianvändningen för Villa Ida i de olika klimatzonerna 

presenteras i Tabell 10,Tabell 9 och Tabell 8 nedan och resultatet av fördelningen av 

värmeförlusterna för Villa Ida presenteras i Figur 31, Figur 30 och Figur 29. 

Dessa resultat erhölls efter att beräkningar gjorts i Energihuskalkylen. Fullständig kalkyl 

redovisas i bilagorna och där redovisas alla ingående värden. Förklaringstext till 

Energihuskalkyl redovisas i bilagor. 

Värdena i Energihuskalkylen baseras på  gestaltningen och dimensionering som redovisas i 

Kapitel 9.3 Villa Ida.  

Vid beräkningarna gjordes justeringar i klimatskalet för att uppnå energikraven enligt 

Kravspecifikation för nollenergihus, passivhus och minienergihus. 

Isoleringen ökads först 100 mm, jämfört med Villa Ingeborg, i tak-, yttervägg- och 

grundkonstruktion, då kunde kraven för passivhus i klimatzon III uppfyllas. 
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Isoleringen ökades ytterligare 50 mm i tak-. yttervägg- och grundkonstruktionen för att kunna 

uppfylla kraven för passivhus i klimatzon II. 

Isoleringen var tvungen att ökas ytterligare 50 mm i yttervägg- och grundkonstruktionen för 

att kunna uppfylla kravet för passivhus i klimatzon I. Undantag då en ökning med 100 mm 

isolering behövdes i takkonstruktionen för att klara kravet. 

10.1.1 Malmö, klimatzon III 

I Tabell 8 presenteras resultatet av värmeförlusttalet och energianvändning för Villa Ida, vid 

placering av huset i Malmö, klimatzon III. 

I Tabell 29 presenteras resultatet av förledningen av värmeförluster för Villa Ida, vid 

placering av huset i Malmö, klimatzon III. 

I Figur 30 presenteras värmebehov, varmvattenbehov och driftel under alla årets månader för 

Villa Ida, vid placering i Malmö, klimatzon III. 

Tabell 8: Värmeförlusttal och energianvändning 

 

 

 
Figur 29: Fördelning av värmeförluster 

 
Figur 30: Värmebehov, varmvatten och driftel under årets alla månader 

Värmeförlusttal 14,5 W/m
2
 Atemp 

Köpt energi, el 27,1 kWh/m
2
 Atemp 
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10.1.2 Karlstad, klimatzon II 

I Tabell 10 presenteras resultatet av värmeförlusttalet och energianvändning för Villa Ida, vid 

placering av huset i Karlstad, klimatzon II. 

I Figur 31 presenteras resultatet av förledningen av värmeförluster för Villa Ida, vid placering 

av huset i Karlstad, klimatzon II. 

I Figur 32 presenteras värmebehov, varmvattenbehov och driftel under alla årets månader för 

Villa Ida, vid placering i Karlstad, klimatzon II. 

Tabell 9: Värmeförlusttal och energianvändning 

Värmeförlusttal 17,3 W/m
2
 Atemp 

Köpt energi, el 34,5 kWh/m
2
 Atemp 

 

 
Figur 31: Fördelning av värmeförluster 

 
Figur 32: Värmebehov, varmvatten och driftel under årets alla månader 

10.1.3 Umeå, klimatzon I 

I Tabell 12 presenteras resultatet av värmeförlusttalet och energianvändning för Villa Ida, vid 

placering av huset i Umeå, klimatzon I. 

I Figur 33 presenteras resultatet av förledningen av värmeförluster för Villa Ida, vid placering 

av huset i Umeå, klimatzon I. 
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I Figur 34 presenteras värmebehov, varmvattenbehov och driftel under alla årets månader för 

Villa Ida, vid placering i Umeå, klimatzon I. 

 Tabell 10: Värmeförlusttal och energianvändning 

 

 

 
Figur 33: Fördelning av värmeförluster 

 
Figur 34: Värmebehov, varmvatten och driftel under årets alla månader 

  

Värmeförlusttal 19 W/m
2
 Atemp 

Köpt energi, el 43 kWh/m
2 
Atemp 
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11  Slutsats och diskussion 
 I det här kapitlet presenteras de slutsatser som gjordes för att uppfylla kraven 

 för passivhus i Sverige och sedan diskuteras slutsatserna och resultatet. 

För att Villa Ida ska kunna kallas passivhus måste kraven för bostäder uppfyllas enligt 

Kravspecifikationen  för nollenergihus, passivhus och minienergihus, FEBY12. 

Tabell 11: Krav för bostäder enligt Kravspecifikationen  för nollenergihus, passivhus och minienergihus, FEBY12. 

(Sveriges Centrum för Nollhusenergihus) 

 

 

Tabell 12: Krav på värmeförlusttal enligt Kravspecifikationen  för nollenergihus, passivhus och minienergihus, 

FEBY12. (Sveriges Centrum för Nollhusenergihus) 

 

 

11.1  Energikrav 

För att Villa Ida ska uppfylla energikraven enligt den svenska passivhusstandarden gjordes 

beräkningar för ett passivhus som ska kunna placeras i de tre klimatzonerna. Utifrån de 

individuella förändringarna i konstruktionen, som presenteras i kapitel 9.3.2 Tak, 9.3.3 

Yttervägg och 9.3.4 Grund, gjordes det beräkningar för Malmö klimatzon III, Karlstad 

klimatzon II och Umeå klimatzon I. 



51 
 

Resultaten jämförs sedan mot de krav för passivhus som gäller i Sverige, enligt 

Kravspecifikationen för nollenergihus, passivhus och minienergihus, FEBY12. 

11.1.1  Malmö, klimatzon III 

11.1.1.1 Värmeförlusttal 

Vid beräkning av huskonstruktionen placerad i Malmö, klimatzon III, blev resultatet för 

värmeförlusttalet 14,5 W/m
2
 Atemp.  Kravet enligt den svenska passivhusstandarden för 

värmeförlusttalet i klimatzon III, för en byggnad mindre än 400 m
2
 är 17 W/m

2
 Atemp. Det 

visar att huskonstruktionen för klimatzon III uppfyller kraven för värmeförlusttalet, vilket 

presenteras i Tabell 13. 

Tabell 13 Resultat av värmeförlusttal för Villa Ida och krav enligt svenska passivhusstandarden på värmeförlusttal i 

klimatzon III 

Resultat Villa Ida 14,5 W/m
2
 Atemp 

Krav för klimatzon III 17 W/m
2
 Atemp 

 

11.1.1.2 Energianvändning 

Vid beräkning av huskonstruktionen placerad i Malmö, klimatzon III, blev resultatet för 

energianvändning med el som energikälla 27,1 kWh/m
2
 Atemp.  Kravet enligt den svenska 

passivhusstandarden för energianvändning för byggnader mindre än 400 m
2
, ej elvärmd i 

klimatzon III är 55 kWh/m
2
 Atemp. Det visar att huskonstruktionen placerad i klimatzon III 

uppfyller kraven för energianvändning med el som energikälla, vilket presenteras i Tabell 14. 

Tabell 14 Resultat av energianvändning för Villa Ida och krav enligt svenska passivhusstandarden på 

energianvändning för ej elvärmda byggnader i klimatzon III 

Resultat Villa Ida  27,1 kWh/m
2
 Atemp 

Krav för klimatzon III 55 kWh/m
2
 Atemp 

 

11.1.2  Karlstad, klimatzon II 

11.1.2.1 Värmeförlusttal 

Vid beräkning av huskonstruktionen för Karlstad, klimatzon II, blev resultatet för 

värmeförlusttalet 17,3 W/m
2
 Atemp.  Kravet enligt den svenska passivhusstandarden för 

värmeförlusttalet i klimatzon II, för en byggnad mindre än 400 m
2
 är 18 W/m

2
 Atemp. Det 

visar att huskonstruktionen för klimatzon II uppfyller kravet för värmeförlusttalet, vilket visas 

i Tabell 15. 

Tabell 15 Resultat av värmeförlusttal för Villa Ida  och krav enligt svenska passivhusstandarden på värmeförlusttal i 

klimatzon II 

Resultat Villa Ida 17,3 W/m
2
 Atemp 

Krav för klimatzon II 18 W/m
2
 Atemp 
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11.1.2.2 Energianvändning 

Vid beräkning av huskonstruktionen för Karlstad, klimatzon II, blev resultatet för 

energianvändning med el som energikälla 34,5 kWh/m
2
 Atemp. Kravet enligt den svenska 

passivhusstandarden för energianvändning för byggnader mindre än 400 m
2
, ej elvärmd i 

klimatzon II är 59 kWh/m
2
 Atemp. Det visar att huskonstruktionen placerad i klimatzon II 

uppfyller kraven för energianvändning med el som energikälla, vilket presenteras i Tabell 16. 

Tabell 16 Resultat av energianvändning för Villa Ida och krav enligt svenska passivhusstandarden på 

energianvändning för ej elvärmda byggnader i klimatzon II 

Resultat Villa Ida 34,5 kWh/m
2
 Atemp 

Krav för klimatzon II 59 kWh/m
2
 Atemp 

 

11.1.3  Umeå, klimatzon I 

11.1.3.1 Värmeförlusttal 

Vid beräkning av huskonstruktionen för Umeå, klimatzon I, blev resultatet för 

värmeförlusttalet 19 W/m
2
 Atemp. Kravet enligt den svenska passivhusstandarden för 

värmeförlusttalet i klimatzon I, för en byggnad mindre än 400 m
2
 är 19 W/m

2 
Atemp. Det visar 

att huskonstruktionen placerad i klimatzon I uppfyller kraven för värmeförlusttalet, vilket 

presenteras i Tabell 17. 

Tabell 17 Resultat av värmeförlusttal för Villa Ida och krav enligt svenska passivhusstandarden på värmeförlusttal i 

klimatzon I 

Resultat Villa Ida 19 W/m
2
 Atemp 

Krav för klimatzon I 19 W/m
2
 Atemp 

11.1.3.2 Energianvändning 

Vid beräkning av huskonstruktionen för Umeå, klimatzon I, blev resultatet för 

energianvändning med el som energikälla 43 kWh/m
2 

Atemp. Kravet enligt den svenska 

passivhusstandarden för energianvändning för byggnader mindre än 400 m
2
, ej elvärmd i 

klimatzon I är 63 kWh/m
2
 Atemp. Det visar att huskonstruktionen placerad i klimatzon I 

uppfyller kraven för energianvändning med el som energikälla, vilket presenteras i Tabell 18. 

Tabell 18 Resultat av energianvändning för Villa Ida och krav enligt svenska passivhusstandarden på 

energianvändning för ej elvärmda byggnader i klimatzon I 

Resultat Villa Ida 43 kWh/m
2 
Atemp 

Krav för klimatzon I 63 kWh/m
2 
Atemp 

 

11.2  Övriga krav 

11.2.1 Gestaltning och planlösning 

Utformningen och gestaltningen av Villa Ida har anpassats för att klara kraven för den 

svenska passivhusstandarden. Gestaltningen och planlösningen är den samma oberoende var 

huset placeras. 
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11.2.2 Klimatskal och byggnadsdelar 

Husets klimatskal har en stor inverkar hela husets energiförbrukning och värmeförluster. 

Klimatskalet och byggnadsdelarna har konstruerats utifrån de krav och rekommendationer 

som beskrivs i kapitel 8.6.2 Krav på klimatskal och byggnadsdelar så att de tillsammans 

klarar kraven för energiförbrukning och värmeförlusttal och i sin tur kraven i 

Kravspecifikationen för nollenergihus, passivhus och minienergihus, FEBY12. 

11.3  Diskussion 

11.3.1 Villa Ida vs Villa Ingeborg Eek 

Vid gestaltningen av Villa Ida hämtads inspiration från både Hans Eeks hus Villa Ingeborg 

Eek och Gert Wingårdh hus Bright Living No 1 och Bright Living No 2, men den 

huvudsakliga inspirationen kom från Villa Ingeborg Eek. 

För att komma fram till resultatet av Villa Ida gjordes förändringar jämfört med Villa 

Ingeborg Eek för att Villa Ida skulle anpassas för det nordiska klimatet med Sveriges tre olika 

klimatzoner. 

11.3.1.1  Gestaltning och planlösning 

Gestaltningen utifrån Villa Ingeborg Eek skiljer sig en del från Villa Ida. Villa Ida gjordes 

1000 mm längre vilket gav en större byggnadsarea och boarea med fler rum. Förlängningen 

gjorde att planlösningen förändrades men placeringen av husets olika rum är liknande. 

11.3.1.2  Tak 

Takets lutning på Villa Ida är 45°, vilket är brantare tak än på Villa Ingeborg. 

Lutningen är den samma för Villa Ida i alla tre klimatzonerna. Den branta lutningen förhindra 

att snö ansamlas på taket vilket kan ge snölaster. Denna funktion är självklart mer lönsam i 

norra delen av Sverige än i södra delen av Sverige där det inte blir lika mycket snö. Men den 

branta lutningen är också bra för vattenavrinning vilket gör att den även lämpar sig för södra 

Sverige. Dessutom är 45° lutning på de solfångare som är installerade på taket, den optimala 

lutningen för ett hus med åretruntboende i Sverige. 

11.3.1.3  Fönster 

Fönsterarea har stor betydelse för värmeförlusttalet för hus och bör därför ligga kring 

15-20 % av husets golvarean. Fönsterareorna på alla fasader på Villa Ida minskades jämfört 

med fönsterarea på Villa Ingeborg Eek, för att kunna klara kraven för passivhus. Fönsterytan 

på  Villa Ida är 18,7 % av husets golvytan, för att uppfylla kraven. Den största fönsterarean på 

Villa Ida är på fasaden i väst, vilket även är den mest glasade fasaden på Villa Ingeborg Eek. 

Storleken på fönstren minskades också och placerades inte ända nere vid golvet utan en bit 

upp på väggen, för att slippa kallras och få bättre luftcirkulation, jämfört med de stora 

fönstren på Villa Ingeborg Eek. 

11.3.1.4  Isolering 

Mängden och kvalitet på isolering i hus har stor påverkan på värmeförlusttalet. För att uppnå 

kraven för passivhus behövdes välisolerade ytterväggar, tak och grund. Isoleringstjockleken 

ökads i ytterväggar, tak och grund i Villa Ida jämfört med Villa Ingeborg Eek. Det är olika 
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tjocklek på isoleringen i ytterväggar, tak och grund för att kraven ska uppfyllas för varje 

klimatzon. 

11.3.1.5  Beräkningar 

Parallellt men gestaltningen av Villa Ida gjordes beräkningar i demoversionen 

Energihuskalkyl för att huset skulle klara kraven för passivhus i Sverige. Det gjordes tre 

energiberäkningar för att huset ska uppfylla kraven för passivhus i Sveriges  alla tre 

klimatzoner. 

För att utföra beräkningarna krävs kännedom om husets alla konstruktionsdelar: tak, 

ytterväggar, grund, fönster och dörrar. Det behövs även data om orientering, placering, 

köldbryggor, ventilation, värmeåtervinning, solenergi, antal personer, skuggfaktor med mera. 

All data var inte möjlig att få fram utan då användes istället ett genomsnitt eller data som 

programmet rekommenderade och schablonvärden. Detta resulterade såklart i att resultatet av 

beräkningarna möjligtvis inte gav samma resultat som om beräkningarna skulle göras på ett 

redan byggt hus där all data finns och görs av en sakkunnigperson. Men resultatet av Villa Ida 

som redovisas i rapporten är ett rimligt resultat eftersom den data som används vid 

beräkningarna var insamlad och beräknad data och data som rekommenderades av 

demoversionen Energihuskalkyl och programmets egna schablonvärden. För att komma så 

nära ett rimligt resultat som möjligt togs även kontakt med företaget Energihuskalkyl för 

rådgivning och hjälp. 

För att kunna jämföra Villa Ida mot Villa Ingeborg Eek gjordes även beräkningar på Villa 

Ingeborg Eek. För att kunna göra beräkningar av Villa Ingeborg Eek behövs det samlas in så 

mycket fakta som möjligt. Det gick tyvärr inte att få fram all fakta som behövdes för att få 

fram ett helt korrekt resultat, men där användes då demoversionen Energihuskalkylens egna 

rekommendationer och Schablonvärden och data som diskuterades med handledaren. Ett 

exempel är U-värde på fönster och dörrar på Villa Ingeborg Eek, som inte fanns tillgängligt. 

Då gjorde istället ett antagande tillsammans med handledaren, utifrån husets byggnadsår, 

redan tillgänglig information om husets fönster och dörrar och jämförelser med fönster och 

dörrar som finns på marknaden idag och ett U-värde sattes utifrån det. 

Resultatet av beräkningarna på Villa Ingeborg Eek gav tyvärr inte det resultat som hade 

hoppats på. Resultatet blev att husets energianvändning och värmeförlusttal översteg kraven 

för passivhus i Sverige enligt Kravspecifikationen  för nollenergihus, passivhus och 

minienergihus, FEBY12. Anledningen till detta resultat kan vara att all data inte fanns 

tillgänglig, men den troligtvis största anledningen till resultatet är den stora fönsterarean på 

Villa Ingeborg Eek. Fönsterarea på Villa Ingeborg Eek är många procent högre än 

rekommendationerna för ett passivhus. En stor fönsterarea påverkar både husets 

energiförbrukning och värmeförlusttal. Men med ett bra U-värde på fönster tillåter en större 

fönsterarea utan att få sämre energiförbrukning och värmeförlusttal. Troligtvis har Villa 

Ingeborg Eek fönster med väldigt bra U-värde vilket skrevs in i beräkningsprogrammet, men i 

kombination med den stora fönsterarean och saknaden av information till annan data, blev 

resultatet sämre än förväntat och förmodligen sämre än om det hade all fakta fanns tillgänglig. 

För att undersöka resultatet mer och för att få reda på om något fel hade gjorts togs kontakt 

med företaget Energihuskalkyl. Teorin från Energihuskalkyl pekade också på den stora 

mängden fönster som Villa Ingeborg Eek har. 
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Eftersom att beräkningen av Villa Ingeborg Eek inte kunde göras helt korrekt så valds det att 

inte visa den beräkningen i rapporten. 

11.3.1.6  Demoversion Energihuskalkyl 

Inför de beräkningar som skulle göras studerades olika beräkningsprogram som skulle 

användas och de två beräkningsprogrammen som det valdes mellan var PHPP och 

Energihuskalkyl. 

PHPP är ett internationellt program på språken engelska och tyska. Den internationella 

passivhusstandarden är framtagen av Passivhaus Institutet (PHI) vilka utgår från Passive 

House Planning Package (PHPP). Det är ett program som kostar pengar och hemsidan 

igpassivhus.se erbjuder kurser för att lära sig programmet. En tidigare studenter på Luleå 

tekniska universitet hade använt sig av programmet och tyckte att det programmet inte var så 

lätt att använda. 

Det andra programmet som det valdes mellan var demoversionen Energihuskalkyl för småhus 

som också valdes att använda. Energihuskalkyl baseras på de kriteriedokument som utarbetats 

inom FEBY och Energihuskalkylen följer EN 13790 standard. Energihuskalkylen gäller för 

byggnader som skapas efter 1 april 2012. 

Programmet är på svenska, vilket underlättar betydligt och demoversionen är dessutom helt 

gratis att använda. 

Programmet kändes ganska lättförståligt om god kunskap fanns om huset som skulle 

beräknas. De svårigheter som fanns var att det behöves tidigare beräkningar om husets olika 

U-värden på klimatskalet. Tyvärr kan ingen data sparar i programmet, utan vid varje 

användning behövdes resultatet sparas som en pdf-fil för att kunna bevara resultaten.  

Något som underlättade vid beräkning i demoversionen Energihuskalkyl att det fanns 

rekommendationer och schablonvärden som gavs i programmet. Det som framförallt 

underlättade mest med arbetet med beräkningsprogrammet var den hjälp som gick att få av 

företaget på energihuskalkyl.se som svarade via mejl på de frågor som uppstod. 
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Ort: Umeå Byggnad: demo-småhus Utskriven av: demoanvändare Egna indata
Område: Ej definierat område Kalkylnamn: Umeå Senast ändrad: 2015-05-04 Utdata resultat

Kommentar:  - Kalkylversion 2
Låsta indata

Resultatsammanfattning
Värmeförlusttal (VFT) 19 W/m2 Atemp Tidskonstant: 7,4 dagar Klimatskal Um: 0,13 W/m2K

Köpt energi: 43 kWh/m2 Atemp Summa viktad energi: 0 kWh/m2 Atemp

    -varav elenergi: 0 kWh/m2 Atemp viktningstal El: 0 Fjärrvärme: 0 Biobränsle: 0

    -varav fjärrkyla: 0 kWh/m2 Atemp Naturgas: 0 Fjärrkyla: 0

Köpt energi - BBR: 0 kWh/m2 Atemp

Värmeförlusteffekt (FEBY12)
Klimatdata dimensionerande
Klimatdata för ort Umeå

Dimensionerande utetemperatur -21 °C

Marktemperatur, dimensionerade -2,8 °C

Rumstemperatur 21 °C

Byggnadskonstruktion
Byggnadstyp Halvlätt Atemp 125 m2 Boarea BOA 125 m2

Agarage 0 m2 Lokalarea LOA 0 m2

Klimatskal Area U-värde Temp. diff. PT

Byggnadsdel m2 W/(m2K) K Watt

Yttervägg 125,75 0,048232 42 = 255

Ytterdörr 4,4 0,5 42 = 92

Tak mot uteluft 106 0,044733 42 = 199

Terasstak 0 0 42 = 0

Golv mot platta på mark  + krypgrund 76 0,066539 23,8 = 111

Vägg mot mark 0 0 23,8 = 0

Köldbryggor mot mark 1 0 23,8 = 0

Köldbryggor mot uteluft 1 11,2809 42 = 474

Fönster 21,6349 0,6 42 = 545

Glasade altandörrar 1,8 0,6 42 = 45

Aom 337 m2 Summa 1721

Sida 1/5



Ort: Umeå Byggnad: demo-småhus Utskriven av: demoanvändare Egna indata
Område: Ej definierat område Kalkylnamn: Umeå Senast ändrad: 2015-05-04 Utdata resultat

Kommentar:  - Kalkylversion 2
Låsta indata

Köldbryggor Längd L Y L*Y

m W/(mK) W/K

Bottenbjälkslag 35,6 0,13 4,628

Fönster och dörrar 102,2 0,05 5,11

Mellanbjälkslag 21,963 0,02 0,43926

Balkonginfästningar 0 0 0

Takfot 41,576 0,015 0,62364

Ytter- och innerhörn 16 0,03 0,48

Summa mot luft 11

Köldbryggor mot mark 0 0 0

Punktköldbryggor mot mark 0 0 0

Summa mot mark 0

Köldbryggors andel av klimatskalets förluster 28 %

Fönster och glasade dörrar
Syd Väst Norr Öst Summa

Fönsterarea brutto (m2) 3,72 10,4649 2,41 5,04 21,6349

Glasade dörrar (m2) 0 1,8 0 0 1,8

Fönsterandel (inkl. dörr) 18,7 %

Ventilationsdata Dimensionerade
Genomsnittligt frånluftsflöde (Vex) 50 (l/s) Vindskyddskoefficient, e 0,07

Läckageflöde q50/Aom vid provtryckning 0,15 l/s, m2 Aom Vindskyddskoefficient, f 15

Läckageflöde q50/Atemp vid provtryckning 0 l/s, m2 Atemp

Värmeåtervinningsdata dimensionerande, placerad inom klimatskal
Tilluftsflöde 95 (% av Vex)

Värmeväxlarens återvinningsgrad, heff 85 %

Värmekonduktivitet uteluftkanal, Y 0,25 W/(mK)

Längd uteluftkanal 1 m

Värmekonduktivitet avluftkanal, heff 0,25 W/(mK)

Längd avluftkanal 1 m

Avfrostningstid vid DUT 1 (minuter per timme)

Jordvärmeväxlarens återvinningsgrad 0 % heff

Resultat effekt
Infiltration 2,3 l/s Värmeväxlat luftflöde 48

Systemverkningsgrad 83 % heff Oväxlat luftflöde 3

Summa förlustflöden Vf 13 l/s

Effektbehov ventilation 653 Watt

Värmeförlusttal (VFT) 19 Watt / m2

Sida 2/5



Ort: Umeå Byggnad: demo-småhus Utskriven av: demoanvändare Egna indata
Område: Ej definierat område Kalkylnamn: Umeå Senast ändrad: 2015-05-04 Utdata resultat

Kommentar:  - Kalkylversion 2
Låsta indata

Schablonkalkyl för energianvändning

Följande energiresultat avser en typisk familj med typiskt beteende och varmvattenbehov, samt normala utetemperaturer och väderleksförhållanden.

Hushållselanvändningen har antagits bli lägre än för genomsnittsvärden i Sverige, eftersom här finns krav på eleffektiva installationer. Att använda

schablonvärden innebär att verkliga värden alltid kommer att avvika en del, men ger en bättre grund för jämförelser.

Resultat
Byggnadstyp Småhus

Indata småhus/flerbostadshus

Antal lägenheter 1

Innetemperatur 21 °C

Antal personer 2,7

Effektiva varmvattenarmaturer Nej

Förd. mätning av, eller, eget varmvatten Ja

Varmvatten 45,5 m3 / år

Förluster VVC-ledning 0 W / lägenhet

Stilleståndsförluster 80 W

Evakuerande kökskåpefläkt med VÅ / kolfilter Ja

Spiskåpa. Forcerat luftflöde per bostad 0 (l/s, lgh) 

Indata driftel

Fläkteffekt normaldrift 75 W

Frånluftsfläktens placering i FTX 0

Pumpdrift 0,01 W

Komfortkyla / Fjärrkyla

Fjärrkyla för komfort i lokaler 0 kWh/m2 (LOA)

El till komfortkyla 0 kWh/m2 (LOA)

Utdata

Varmvattenenergi 20 kWh/m2 Atemp

Hushållsel exkl driftel 30 kWh/m2 Atemp

Driftel 5,3 kWh/m2 Atemp

Spillvärme medel/dygn 4,3 W/m2

Sida 3/5



Ort: Umeå Byggnad: demo-småhus Utskriven av: demoanvändare Egna indata
Område: Ej definierat område Kalkylnamn: Umeå Senast ändrad: 2015-05-04 Utdata resultat

Kommentar:  - Kalkylversion 2
Låsta indata

Solenergi vinter och sommar

Syd Väst Norr Öst

Fönster brutto (m2) 3,72 10,4649 2,41 5,04

Glasandel fönster, Fa 0,7 0,7 0,7 0,7

Altandörrar brutto (m2) 0 1,8 0 0

Glasandel altandörrar, Fa 0,7 0,7 0,7 0,7

Skuggfaktor, karm, mm 0,8 0,8 0,8 0,8

Horisontalvinkel (skuggningsfaktor) 0,9 0,9 0,9 0,9

Glasrutans g-värde 0,55 0,55 0,55 0,55

Sido- och överhängsavskärmning, sommarperiod 1 1 1 1

Rörliga solskydd vinter 0,7 0,7 0,08 0,7

Rörliga solskydd sommar 0,85 0,85 0,85 0,85

Produkt skuggning vinter 0,5 0,5 0,06 0,5

Reglersystemets verkningsgrad 93 %

Resultat värme netto 37 kWh/m2

Resultat värme + VV + driftel 62 kWh/m2

Solvärmefaktor (SVF) 4,9 %

Andel solvärme för varmvatten 100 %

Värmepump, V+VV 1

Värmepump, endast V 1

Värmepump, endast VV 1

Fjärrvärmeansluting Nej

Bränsleanvändning Nej

Pannverkningsgrad vid avsedd effekt 0,85

Sida 4/5



Ort: Umeå Byggnad: demo-småhus Utskriven av: demoanvändare Egna indata
Område: Ej definierat område Kalkylnamn: Umeå Senast ändrad: 2015-05-04 Utdata resultat

Kommentar:  - Kalkylversion 2
Låsta indata

Valt kravalternativ FEBY12

Viktad energi 0 kWh/m2

Obs, detta värde ska vara mindre än 0 kWh/m2

Denna information om kravgräns för viktad energi har bara relevans för byggnader med kombinerade energislag för värme- och

varmvattensystem och där lokala energikrav ställts eller där energikrav enligt metodiken i FEBY12 tillämpas. Där energikrav enligt äldre

kriterier ställs får resultatet räknas om enligt de viktningstal som då gällde.

För viktad energi har viktningsfaktorer använts.

Varje energislag har multiplicerats enligt följande: 

El: 0

Fjärrvärme: 0

Biobränsle: 0

Naturgas: 0

Fjärrkyla: 0

Beräknat energiprestandavärde 0 kWh/m2 Atemp. 

Obs detta värde, motsvarande begreppet Byggnadens specifika energianvändning i BBR och ska vara lägre än gällande byggreglers

minimikrav. I detta begrep finns inte garagearean medtagen enligt Boverkets definition.

Av detta utgör elenergi 0 kWh/m2 Atemp. 

I värdet för värme ingår även förluster från varmvatten- och produktionssystem (stilleståndsförluster och varmvattencirkulationsförluster).

Sida 5/5



Ort: Karlstad Byggnad: demo-småhus Utskriven av: demoanvändare Egna indata
Område: Ej definierat område Kalkylnamn: Karlstad Senast ändrad: 2015-05-04 Utdata resultat

Kommentar:  - Kalkylversion 2
Låsta indata

Resultatsammanfattning
Värmeförlusttal (VFT) 17,3 W/m2 Atemp Tidskonstant: 7,2 dagar Klimatskal Um: 0,13 W/m2K

Köpt energi: 34,5 kWh/m2 Atemp Summa viktad energi: 0 kWh/m2 Atemp

    -varav elenergi: 0 kWh/m2 Atemp viktningstal El: 0 Fjärrvärme: 0 Biobränsle: 0

    -varav fjärrkyla: 0 kWh/m2 Atemp Naturgas: 0 Fjärrkyla: 0

Köpt energi - BBR: 0 kWh/m2 Atemp

Värmeförlusteffekt (FEBY12)
Klimatdata dimensionerande
Klimatdata för ort Karlstad

Dimensionerande utetemperatur -16,2 °C

Marktemperatur, dimensionerade 0,3 °C

Rumstemperatur 21 °C

Byggnadskonstruktion
Byggnadstyp Halvlätt Atemp 125 m2 Boarea BOA 125 m2

Agarage 0 m2 Lokalarea LOA 0 m2

Klimatskal Area U-värde Temp. diff. PT

Byggnadsdel m2 W/(m2K) K Watt

Yttervägg 125,75 0,0554688 37,2 = 259

Ytterdörr 4,4 0,5 37,2 = 82

Tak mot uteluft 106 0,047986 37,2 = 189

Terasstak 0 0 37,2 = 0

Golv mot platta på mark  + krypgrund 76 0,073528 20,7 = 106

Vägg mot mark 0 0 20,7 = 0

Köldbryggor mot mark 1 0 20,7 = 0

Köldbryggor mot uteluft 1 11,2809 37,2 = 420

Fönster 21,6349 0,6 37,2 = 483

Glasade altandörrar 1,8 0,6 37,2 = 40

Aom 337 m2 Summa 1579

Sida 1/5



Ort: Karlstad Byggnad: demo-småhus Utskriven av: demoanvändare Egna indata
Område: Ej definierat område Kalkylnamn: Karlstad Senast ändrad: 2015-05-04 Utdata resultat

Kommentar:  - Kalkylversion 2
Låsta indata

Köldbryggor Längd L Y L*Y

m W/(mK) W/K

Bottenbjälkslag 35,6 0,13 4,628

Fönster och dörrar 102,2 0,05 5,11

Mellanbjälkslag 21,963 0,02 0,43926

Balkonginfästningar 0 0 0

Takfot 41,576 0,015 0,62364

Ytter- och innerhörn 16 0,03 0,48

Summa mot luft 11

Köldbryggor mot mark 0 0 0

Punktköldbryggor mot mark 0 0 0

Summa mot mark 0

Köldbryggors andel av klimatskalets förluster 27 %

Fönster och glasade dörrar
Syd Väst Norr Öst Summa

Fönsterarea brutto (m2) 3,72 10,4649 2,41 5,04 21,6349

Glasade dörrar (m2) 0 1,8 0 0 1,8

Fönsterandel (inkl. dörr) 18,7 %

Ventilationsdata Dimensionerade
Genomsnittligt frånluftsflöde (Vex) 50 (l/s) Vindskyddskoefficient, e 0,07

Läckageflöde q50/Aom vid provtryckning 0,15 l/s, m2 Aom Vindskyddskoefficient, f 15

Läckageflöde q50/Atemp vid provtryckning 0 l/s, m2 Atemp

Värmeåtervinningsdata dimensionerande, placerad inom klimatskal
Tilluftsflöde 95 (% av Vex)

Värmeväxlarens återvinningsgrad, heff 85 %

Värmekonduktivitet uteluftkanal, Y 0,25 W/(mK)

Längd uteluftkanal 1 m

Värmekonduktivitet avluftkanal, heff 0,25 W/(mK)

Längd avluftkanal 1 m

Avfrostningstid vid DUT 1 (minuter per timme)

Jordvärmeväxlarens återvinningsgrad 0 % heff

Resultat effekt
Infiltration 2,3 l/s Värmeväxlat luftflöde 48

Systemverkningsgrad 83 % heff Oväxlat luftflöde 3

Summa förlustflöden Vf 13 l/s

Effektbehov ventilation 578 Watt

Värmeförlusttal (VFT) 17,3 Watt / m2

Sida 2/5



Ort: Karlstad Byggnad: demo-småhus Utskriven av: demoanvändare Egna indata
Område: Ej definierat område Kalkylnamn: Karlstad Senast ändrad: 2015-05-04 Utdata resultat

Kommentar:  - Kalkylversion 2
Låsta indata

Schablonkalkyl för energianvändning

Följande energiresultat avser en typisk familj med typiskt beteende och varmvattenbehov, samt normala utetemperaturer och väderleksförhållanden.

Hushållselanvändningen har antagits bli lägre än för genomsnittsvärden i Sverige, eftersom här finns krav på eleffektiva installationer. Att använda

schablonvärden innebär att verkliga värden alltid kommer att avvika en del, men ger en bättre grund för jämförelser.

Resultat
Byggnadstyp Småhus

Indata småhus/flerbostadshus

Antal lägenheter 1

Innetemperatur 21 °C

Antal personer 2,7

Effektiva varmvattenarmaturer Nej

Förd. mätning av, eller, eget varmvatten Ja

Varmvatten 45,5 m3 / år

Förluster VVC-ledning 0 W / lägenhet

Stilleståndsförluster 80 W

Evakuerande kökskåpefläkt med VÅ / kolfilter Ja

Spiskåpa. Forcerat luftflöde per bostad 0 (l/s, lgh) 

Indata driftel

Fläkteffekt normaldrift 75 W

Frånluftsfläktens placering i FTX 0

Pumpdrift 0,01 W

Komfortkyla / Fjärrkyla

Fjärrkyla för komfort i lokaler 0 kWh/m2 (LOA)

El till komfortkyla 0 kWh/m2 (LOA)

Utdata

Varmvattenenergi 20 kWh/m2 Atemp

Hushållsel exkl driftel 30 kWh/m2 Atemp

Driftel 5,3 kWh/m2 Atemp

Spillvärme medel/dygn 4,3 W/m2

Sida 3/5



Ort: Karlstad Byggnad: demo-småhus Utskriven av: demoanvändare Egna indata
Område: Ej definierat område Kalkylnamn: Karlstad Senast ändrad: 2015-05-04 Utdata resultat

Kommentar:  - Kalkylversion 2
Låsta indata

Solenergi vinter och sommar

Syd Väst Norr Öst

Fönster brutto (m2) 3,72 10,4649 2,41 5,04

Glasandel fönster, Fa 0,7 0,7 0,7 0,7

Altandörrar brutto (m2) 0 1,8 0 0

Glasandel altandörrar, Fa 0,7 0,7 0,7 0,7

Skuggfaktor, karm, mm 0,8 0,8 0,8 0,8

Horisontalvinkel (skuggningsfaktor) 0,9 0,9 0,9 0,9

Glasrutans g-värde 0,55 0,55 0,55 0,55

Sido- och överhängsavskärmning, sommarperiod 1 1 1 1

Rörliga solskydd vinter 0,7 0,7 0,08 0,7

Rörliga solskydd sommar 0,85 0,85 0,85 0,85

Produkt skuggning vinter 0,5 0,5 0,06 0,5

Reglersystemets verkningsgrad 93 %

Resultat värme netto 29 kWh/m2

Resultat värme + VV + driftel 55 kWh/m2

Solvärmefaktor (SVF) 4,9 %

Andel solvärme för varmvatten 100 %

Värmepump, V+VV 1

Värmepump, endast V 1

Värmepump, endast VV 1

Fjärrvärmeansluting Nej

Bränsleanvändning Nej

Pannverkningsgrad vid avsedd effekt 0,85

Sida 4/5



Ort: Karlstad Byggnad: demo-småhus Utskriven av: demoanvändare Egna indata
Område: Ej definierat område Kalkylnamn: Karlstad Senast ändrad: 2015-05-04 Utdata resultat

Kommentar:  - Kalkylversion 2
Låsta indata

Valt kravalternativ FEBY12

Viktad energi 0 kWh/m2

Obs, detta värde ska vara mindre än 0 kWh/m2

Denna information om kravgräns för viktad energi har bara relevans för byggnader med kombinerade energislag för värme- och

varmvattensystem och där lokala energikrav ställts eller där energikrav enligt metodiken i FEBY12 tillämpas. Där energikrav enligt äldre

kriterier ställs får resultatet räknas om enligt de viktningstal som då gällde.

För viktad energi har viktningsfaktorer använts.

Varje energislag har multiplicerats enligt följande: 

El: 0

Fjärrvärme: 0

Biobränsle: 0

Naturgas: 0

Fjärrkyla: 0

Beräknat energiprestandavärde 0 kWh/m2 Atemp. 

Obs detta värde, motsvarande begreppet Byggnadens specifika energianvändning i BBR och ska vara lägre än gällande byggreglers

minimikrav. I detta begrep finns inte garagearean medtagen enligt Boverkets definition.

Av detta utgör elenergi 0 kWh/m2 Atemp. 

I värdet för värme ingår även förluster från varmvatten- och produktionssystem (stilleståndsförluster och varmvattencirkulationsförluster).

Sida 5/5



Ort: Malmö Byggnad: demo-småhus Utskriven av: demoanvändare Egna indata
Område: Ej definierat område Kalkylnamn: Malmö Senast ändrad: 2015-05-04 Utdata resultat

Kommentar:  - Kalkylversion 2
Låsta indata

Resultatsammanfattning
Värmeförlusttal (VFT) 14,5 W/m2 Atemp Tidskonstant: 7 dagar Klimatskal Um: 0,14 W/m2K

Köpt energi: 27,1 kWh/m2 Atemp Summa viktad energi: 0 kWh/m2 Atemp

    -varav elenergi: 0 kWh/m2 Atemp viktningstal El: 0 Fjärrvärme: 0 Biobränsle: 0

    -varav fjärrkyla: 0 kWh/m2 Atemp Naturgas: 0 Fjärrkyla: 0

Köpt energi - BBR: 0 kWh/m2 Atemp

Värmeförlusteffekt (FEBY12)
Klimatdata dimensionerande
Klimatdata för ort Malmö

Dimensionerande utetemperatur -9,4 °C

Marktemperatur, dimensionerade 3,2 °C

Rumstemperatur 21 °C

Byggnadskonstruktion
Byggnadstyp Halvlätt Atemp 125 m2 Boarea BOA 125 m2

Agarage 0 m2 Lokalarea LOA 0 m2

Klimatskal Area U-värde Temp. diff. PT

Byggnadsdel m2 W/(m2K) K Watt

Yttervägg 125,75 0,061775 30,4 = 236

Ytterdörr 4,4 0,5 30,4 = 67

Tak mot uteluft 106 0,051748 30,4 = 167

Terasstak 0 0 30,4 = 0

Golv mot platta på mark  + krypgrund 76 0,082158 17,8 = 100

Vägg mot mark 0 0 17,8 = 0

Köldbryggor mot mark 1 0 17,8 = 0

Köldbryggor mot uteluft 1 11,2809 30,4 = 343

Fönster 21,6349 0,6 30,4 = 395

Glasade altandörrar 1,8 0,6 30,4 = 33

Aom 337 m2 Summa 1341

Sida 1/5



Ort: Malmö Byggnad: demo-småhus Utskriven av: demoanvändare Egna indata
Område: Ej definierat område Kalkylnamn: Malmö Senast ändrad: 2015-05-04 Utdata resultat

Kommentar:  - Kalkylversion 2
Låsta indata

Köldbryggor Längd L Y L*Y

m W/(mK) W/K

Bottenbjälkslag 35,6 0,13 4,628

Fönster och dörrar 102,2 0,05 5,11

Mellanbjälkslag 21,963 0,02 0,43926

Balkonginfästningar 0 0 0

Takfot 41,576 0,015 0,62364

Ytter- och innerhörn 16 0,03 0,48

Summa mot luft 11

Köldbryggor mot mark 0 0 0

Punktköldbryggor mot mark 0 0 0

Summa mot mark 0

Köldbryggors andel av klimatskalets förluster 26 %

Fönster och glasade dörrar
Syd Väst Norr Öst Summa

Fönsterarea brutto (m2) 3,72 10,4649 2,41 5,04 21,6349

Glasade dörrar (m2) 0 1,8 0 0 1,8

Fönsterandel (inkl. dörr) 18,7 %

Ventilationsdata Dimensionerade
Genomsnittligt frånluftsflöde (Vex) 50 (l/s) Vindskyddskoefficient, e 0,07

Läckageflöde q50/Aom vid provtryckning 0,15 l/s, m2 Aom Vindskyddskoefficient, f 15

Läckageflöde q50/Atemp vid provtryckning 0 l/s, m2 Atemp

Värmeåtervinningsdata dimensionerande, placerad inom klimatskal
Tilluftsflöde 95 (% av Vex)

Värmeväxlarens återvinningsgrad, heff 85 %

Värmekonduktivitet uteluftkanal, Y 0,25 W/(mK)

Längd uteluftkanal 1 m

Värmekonduktivitet avluftkanal, heff 0,25 W/(mK)

Längd avluftkanal 1 m

Avfrostningstid vid DUT 1 (minuter per timme)

Jordvärmeväxlarens återvinningsgrad 0 % heff

Resultat effekt
Infiltration 2,3 l/s Värmeväxlat luftflöde 48

Systemverkningsgrad 83 % heff Oväxlat luftflöde 3

Summa förlustflöden Vf 13 l/s

Effektbehov ventilation 473 Watt

Värmeförlusttal (VFT) 14,5 Watt / m2

Sida 2/5



Ort: Malmö Byggnad: demo-småhus Utskriven av: demoanvändare Egna indata
Område: Ej definierat område Kalkylnamn: Malmö Senast ändrad: 2015-05-04 Utdata resultat

Kommentar:  - Kalkylversion 2
Låsta indata

Schablonkalkyl för energianvändning

Följande energiresultat avser en typisk familj med typiskt beteende och varmvattenbehov, samt normala utetemperaturer och väderleksförhållanden.

Hushållselanvändningen har antagits bli lägre än för genomsnittsvärden i Sverige, eftersom här finns krav på eleffektiva installationer. Att använda

schablonvärden innebär att verkliga värden alltid kommer att avvika en del, men ger en bättre grund för jämförelser.

Resultat
Byggnadstyp Småhus

Indata småhus/flerbostadshus

Antal lägenheter 1

Innetemperatur 21 °C

Antal personer 2,7

Effektiva varmvattenarmaturer Nej

Förd. mätning av, eller, eget varmvatten Ja

Varmvatten 45,5 m3 / år

Förluster VVC-ledning 0 W / lägenhet

Stilleståndsförluster 80 W

Evakuerande kökskåpefläkt med VÅ / kolfilter Ja

Spiskåpa. Forcerat luftflöde per bostad 0 (l/s, lgh) 

Indata driftel

Fläkteffekt normaldrift 75 W

Frånluftsfläktens placering i FTX 0

Pumpdrift 0,01 W

Komfortkyla / Fjärrkyla

Fjärrkyla för komfort i lokaler 0 kWh/m2 (LOA)

El till komfortkyla 0 kWh/m2 (LOA)

Utdata

Varmvattenenergi 20 kWh/m2 Atemp

Hushållsel exkl driftel 30 kWh/m2 Atemp

Driftel 5,3 kWh/m2 Atemp

Spillvärme medel/dygn 4,3 W/m2

Sida 3/5



Ort: Malmö Byggnad: demo-småhus Utskriven av: demoanvändare Egna indata
Område: Ej definierat område Kalkylnamn: Malmö Senast ändrad: 2015-05-04 Utdata resultat

Kommentar:  - Kalkylversion 2
Låsta indata

Solenergi vinter och sommar

Syd Väst Norr Öst

Fönster brutto (m2) 3,72 10,4649 2,41 5,04

Glasandel fönster, Fa 0,7 0,7 0,7 0,7

Altandörrar brutto (m2) 0 1,8 0 0

Glasandel altandörrar, Fa 0,7 0,7 0,7 0,7

Skuggfaktor, karm, mm 0,8 0,8 0,8 0,8

Horisontalvinkel (skuggningsfaktor) 0,9 0,9 0,9 0,9

Glasrutans g-värde 0,55 0,55 0,55 0,55

Sido- och överhängsavskärmning, sommarperiod 1 1 1 1

Rörliga solskydd vinter 0,7 0,7 0,08 0,7

Rörliga solskydd sommar 0,85 0,85 0,85 0,85

Produkt skuggning vinter 0,5 0,5 0,06 0,5

Reglersystemets verkningsgrad 93 %

Resultat värme netto 23 kWh/m2

Resultat värme + VV + driftel 48 kWh/m2

Solvärmefaktor (SVF) 4,9 %

Andel solvärme för varmvatten 100 %

Värmepump, V+VV 1

Värmepump, endast V 1

Värmepump, endast VV 1

Fjärrvärmeansluting Nej

Bränsleanvändning Nej

Pannverkningsgrad vid avsedd effekt 0,85

Sida 4/5



Ort: Malmö Byggnad: demo-småhus Utskriven av: demoanvändare Egna indata
Område: Ej definierat område Kalkylnamn: Malmö Senast ändrad: 2015-05-04 Utdata resultat

Kommentar:  - Kalkylversion 2
Låsta indata

Valt kravalternativ FEBY12

Viktad energi 0 kWh/m2

Obs, detta värde ska vara mindre än 0 kWh/m2

Denna information om kravgräns för viktad energi har bara relevans för byggnader med kombinerade energislag för värme- och

varmvattensystem och där lokala energikrav ställts eller där energikrav enligt metodiken i FEBY12 tillämpas. Där energikrav enligt äldre

kriterier ställs får resultatet räknas om enligt de viktningstal som då gällde.

För viktad energi har viktningsfaktorer använts.

Varje energislag har multiplicerats enligt följande: 

El: 0

Fjärrvärme: 0

Biobränsle: 0

Naturgas: 0

Fjärrkyla: 0

Beräknat energiprestandavärde 0 kWh/m2 Atemp. 

Obs detta värde, motsvarande begreppet Byggnadens specifika energianvändning i BBR och ska vara lägre än gällande byggreglers

minimikrav. I detta begrep finns inte garagearean medtagen enligt Boverkets definition.

Av detta utgör elenergi 0 kWh/m2 Atemp. 

I värdet för värme ingår även förluster från varmvatten- och produktionssystem (stilleståndsförluster och varmvattencirkulationsförluster).

Sida 5/5
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Anvisningar för 

Energikalkyl för energieffektiva byggnader. 
 
Programmet baseras på de kriteriedokument som utarbetats inom FEBY (Forum för 
Energieffektiva byggnader).  
 
För energiberäkningskalkylen har underlag från FEBYs ”Metodrapport – Beräkning och 
verifiering använts” (www.energieffektivabyggnader.se). Resultaten för energikalkylen 
baseras på en dynamisk timvärdeskalkyl (CONSOL Energy+) men för att åstadkomma en 
snabb och enkel kalkylering har vissa förenklingar i kalkyleringen gjorts som innebär att 
resultatet för en byggnad med en förlusteffekt inom ett effektintervallet 10 – 20 kWh/m2 
sannolikt ligger inom en felmarginal på +/- 3 kWh/m2 värme inom intervallet 10 – 40 
kWh/mw och +/- 5 kWh/m2 värme inom intervallet 40 – 60 kWh/m2. Den stora osäkerheten 
vid kalkylering av mycket energieffektiva byggnader är dock de indata man väljer, t.ex för 
skuggningsförhållanden. 
 
Energikalkylen är inte tillämpbar utanför effektintervallet 10 – 20 kWh/m2, dvs felet i 
kalkylen ökar då påtagligt. 
 
”Disclaimer”: Denna hemsida tar inte ansvar för de indata eller de resultat som kommer fram och hur dessa data 
kommer användas av användaren. Data för byggnaden och dess resultat som sparas i databas (ej demoversion) 
kommer att vara tillgängliga för kommande forsknings- och utvärderingsprojekt. Eventuella råd som ges i detta 
dokument är det upp till användaren att kritiskt förhålla sig till. 

 

Projektadministration 

I version: DEMO sparas inte inlagda data. Däremot framgår dessa av utskriften tillsammans 
med resultaten (Pdf). Två förvalda byggnader är inlagda i demo-versionen som man kan ändra 
i efter behag. Man kan ocksp skapa en helt ny byggnad från början. 
 
I den version där användaren är ”inbjuden” av en administratör för ett område/företag som 
ingår i utvecklingsprojekt, sparas indata och uppgifter i minst 5 år.  
 

 
 
I den skarpa versionen kan du skapa en byggnad genom att ange byggnadens namn (använd 
officiellt byggnadsnamn om detta är klart). Är ni flera inom projektet som ska ha åtkomst och 
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rättighet till att lägga in eller ändra på värden så kan dessa ”bjudas in”. Du kan endast lägga in 
så många byggnader som du är registrerad för (normalt en, eller det antal byggnader som 
ligger på fastigheten). 
 
Genom att klicka på visa kalkyler, kommer du in på nästa nivå: 
 

 
 
Max 4 kalkyler kan sparas per byggnad, t.ex. om man parallellt arbetar med 4 olika 
utformningsalternativ/leverantörer. För varje byggnad kan man också ändra i befintliga 
kalkylindata vart efter. 
 
Datainmatning sker i två steg: effektvärden, respektive energiindata för att underlätta arbetet. 
Indata sparas då ”Beräkning” aktiveras. För att se resultatet aktiverar man ”Generera rapport”. 
 
Det finns en möjlighet att ”låsa en kalkyl”, när man väl projekterat färdigt en byggnad och 
man avser att kalkylen ska utgöra ett referensdokument i köpeavtal med byggleverantör. När 
väl en kalkyl är låst anses övriga vara utan värde och kommer att raderas efter ca 4 veckor. 
En låst kalkyl kan man dock skapa en arbetskopia på för senare revideringar, t.ex. i samband 
med att tryckprovningsresultat från provtryckning är avklarad. 
 

Indata effektkalkylen 

 
Byggnad: Ange byggnadens officiella identitet, så den kan identifieras eller kopplas till andra 
officiella dokument senare (t.ex. energideklarationen). 
 
Dimensionerande utetemperatur (DUT20) och marktemperatur i januari månad hämtas i 
programmet baserat på vald ort för klimatort och vald byggnadskonstruktion. 
 
Innetemperatur: Dessa är låsta i både effekt- och energikalkyl och anpassade till kriterierna 
för Minienergi- och Passivhus. Motivet till att effektkalkylen beräknas vid 20 grader är att 
denna lägre temperatur bedöms som en acceptabel utgångspunkt vid dimensionerande 
utetemperatur. Energikalkylens innetemperatur 22 grader bedöms svara mot typiska värden 
(normalt beteende). 
 
Tidskonstant 
Programmet beräknar effekt- och energiresultat för vald byggnadskonstruktion begränsat till 
två alternativ: halvlätt- eller halvtung konstruktion och därmed kopplad tidskonstant 150 
timmar respektive 300 timmar. För en tung konstruktion med tidskonstant > 300 timmar 
väljer programmet ändå en utetemperatur för en byggnad som har 300 timmar (se 
kriteriedokument passivhus). För en lätt byggnad får samma kalkyl användas som för halvlätt, 
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men man bör då beakta att effektbehovet kommer underskattas. Årsenergianvändningen blir 
dock likvärdig vid samma isoleringsstandard. 
 
 
Boarea BOA. Enligt svensk standard 
Lokalarea LOA. Enligt svensk standard Byggnaden ska dock vara huvudsaklig en 
bostadsbyggnad. Noggrannheten i energikalkylen blir sämre ju större andel lokaldelen utgör. 
I effektkalkylen dras spillvärmeeffekten från sol, apparater och personer av motsvarande en 
schablon på 4 W/m2 för BOA och LOA, men inte för biareor (trapphallar, förråd, garage, etc). 
I energikalkylen beräknas spillvärme utifrån mer detaljerade indata. 
 
Atemp. Definieras enligt Boverkets anvisningar i BBR och inkluderar :  

• Temperaturreglerade utrymmen avsedd att värmas till mer än 10o C 
• Arean för varmgarage ska räknas bort.  
• Tvärsnittsarean av tjocka innerväggar eller schakt ingår. 

 
Observera att för småhus fylls vanligen samma värde i för såväl BOA som Atemp.: Bägge 
värden måste anges. 
 
Agarage,  Garage som är placerat innanför klimatskalet och därmed i princip blir uppvärmt 
direkt eller indirekt till nära rumstemperatur ska ingå i effektkalkylen och därför anges separat 
här. Motivet till att garagearean, om den avser en uppvämd area inom klimatskalet, här ska 
ingå är att definitionen för Passivhus annars skulle omöjliggöra sådana byggnader. Denna area 
ska dock inte ingå i det BBR-relaterade energiprestandabegreppet. Kalla garage och kallförråd 
ska inte ingå i Atemp eller i kalkylen alls, enbart elanvändningen till dessa. 
 
Klimatskal 
Ange area för respektive byggnadsdel och därtill hörande U-värde. Data hämtas från 
leverantör av material, systemdel eller byggnad. Normalt anges U-värden för 
konstruktionsarea sedd från insida, s.k. ”tapetarea”. Observera att indata för köldbryggor då 
måste beakta t.ex. mellanbjälklagets förluster även om de har samma isolering som väggen 
och därtill eventuella ”svagheter” i denna dels isoleringsförmåga.  
För köldbryggor anges köldbryggans längd, t.ex. omkretsen runt fönstrets karmyttermått 
summerat för alla fönster och ett värde på dess köldbrygga. 
 
Fönster och glasade dörrar 
Areor läggs in med ytterkarmmått. Det går bra att lägga ihop fönster och dörrar på samma rad, 
men kan då vara svårare att i energikalkylen ange glasandel och skuggningsförhållanden. 
Ange fönstrens huvudsakliga riktning. I beräkningen anges fönstrens andel av uppvärmd area. 
Detta är ett erfarenhetsmått som ger viss vägledning. Areor under 13% kan uppfattas som 
mörka, kontrollera att BBRs krav på dagsljus är uppfyllda. Areor över 18% riskerar att ge 
övertemperaturer om inte särskild solavskärmning planeras och fönstren börjar nu bli en 
betydande förlustfaktor. 
 
Ventilationsdata 
I tidigt skede kan man ansätta frånluftsflödet till 0,4 x Atemp (l/s,m2 ) tills projekterade värden 
finns framme. Vindskyddskoefficienter väljs i stödtabell och påverkar tillsammans med 
konstruktionens täthet hur stort läckflödet blir. Värde på täthet, dvs luftläckage vid 
provtryckning, anges till det värde som kommer ingå i avtal mellan köpare och 
byggleverantör. För småhus bör bättre värde väljas än de minimikrav som anges i 
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kriteriedokument för Minienergihus och Passivhus. Förlusterna blir annars ganska höga då 
den omgivande arean per uppvärmd area på ett småhus är högre jämfört med flerbostadshus. 
 
Tilluftsflöde anges i procent relativt frånluftsflödet och ska alltid vara < 100%. Normal 
projektering anger 90-95% för att säkra att ett övertryck inte uppstår som kan trycka ut fuktig 
luft i byggnadskonstruktionen om t.ex. ett dåligt underhållet frånluftsfilter sänker 
frånluftsflödet. För fläktar med EC-motorer där en konstantflödesreglering ingår kan 
balansflödet 100% väljas.  
 
Värmeåtervinning 
Värdet avser tilluftens verkningsgrad vid – 15 grader ute, vid aktuell luftflödesbalans och där 
temperaturerna korrigerats så att spillvärme från motorerna inte inkluderats och vid ett 
fuktinnehåll inomhus om ca 20% RF. Dessa värden ska leverantören kunna bistå med, liksom 
vilka motoreffekter som uppstår i aktuell driftpunkt (energikalkylen). Var konservativ i 
bedömningen speciellt om mätningen baseras på högre RF värden och avser 
plattvärmeväxlare. 
Tilluftens verkningsgrad definieras som: (Ttill – Tute)/(Tfrån – Tute). 
Ska aggregatets energiprestanda kunna följas upp vid drift, bör mätuttag finnas för bägge 
luftflöden, samt uttag för tilluftstemperatur före eftervärmare placerat skyddat så inte 
temperaturen påverkas av eftervärmare. 
 
Kanalförluster 
För aggregat placerade innanför klimatskal anges längd och köldbrygga för friskluftskanal 
och avluftskanal som är dragna innanför klimatskalet, se även hjälptabell för kanalens 
värmekonduktivitet. För aggregatplacering utanför klimatskalet, anges motsvarande värden 
för varma kanaler dragna utanför klimatskalet. 
 
För aggregat med avfrostningsautomatik uppskattas driftavbrottet i minuter per timme vid 
dimensionerande utetemperatur.  
 
Jordvärmeväxlare 
Kalkylen tar hänsyn till förvärmning i jordvärmeväxlare om relevanta indata 
(återvinningsgrad) kan anges. Bra beräkningshjälpmedel finns på www.passiv.de under fliken 
software/download (PHLuft10.zip). 

Energikalkyl 

Flerbostadshus 

Centralt värmesystem Om ja, ange 1, annars 0.  
(Endast som underlag för systemdokumentation) 
 
Lägenhetsplacerade aggregat Om ja, ange 1, annars 0 
(Endast som underlag för systemdokumentation) 
 
Fördelningsmätning av varmvatten/eget varmvatten: Ange 0,8 om varje lägenhet betalar 
för sin varmvattenanvändning. Annars väljs 1. 
 

Småhus/flerbostadshus  

Antal personer Beräknas med en schablon: 41 m2 BOA/person 
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Effektiva varmvattenarmaturer? Ange 0,8 om energieffektiva varmvattenblandare avses. 
Därmed sparar minst 20%. Annars väljs 1. Med energieffektiva varmvattenblandare avses: 
 
Varmvattenblandare av engreppstyp med  
a. en inbyggd flödesbegränsande funktion, där användaren genom en spärr- eller en motfjädrande funktion kan 
påverka önskat flöde utöver normalflöde. 
b. en inbyggd temperaturbegränsande funktion, där användaren genom en spärr- eller en motfjädrande funktion 
kan påverka önskad temperatur utöver komfortttemperatur, alternativt att armaturen har ett kallt mittläge.  
c. Därutöver ska duschblandare ha en termostatfunktion.  
För lokalfastigheter kan beröringsfri blandare vara ett acceptabelt alternativ 

 
Varmvatten (m3/år) Beräknas med en schablon i programmet utifrån antal personer, valda 
varmvattenarmaturer och eventuell fördelningsmätning och hustyp. 
 
Förluster VVC-ledning W/lgh Välj schablonvärde enligt tabell eller gör egen kalkyl.   

 
Källa: Metoder för besiktning och beräkning, tabell 3.6 i avsnitt Varmvatten, www.aton.se. 
 
Stilleståndsförluster (Watt) Ange förlusteffekt innanför klimatskalet från 
varmvattenberedare, värmepump eller värmepanna summerat för hela byggnaden. För 
varmvattenberedare placerade i varje lägenhet summeras förlusterna, t.ex enligt följande 
hjälptabell eller enligt leverantörens data:  
Hjälptabell. Exempel förluster per lägenhet 

VVB > 200 liter: 100 Watt 

VVB < 200 liter: 80 Watt 

Värmepump + VVB: 100 Watt 

 
Förluster från VVC (varmvattencirkulationsledning) och stilleståndsförluster redovisas i 
posten varmvattenenergi. 
 
Kökskåpa ansluten till  VÅ (värmeåtervinning): Ange 0,8 om värmen i kökskåpans frånluft 
återvinns vid forcering eller inte. Annars ange 0. 
 
Spiskåpa, forcerande luftflöde utan VÅ (l/s) Ange forcerande luftflöde från spiskåpa som 
inte återvinns via värmeväxlare summerat för hela byggnaden (flerbostadshus). Omräkning 
till genomsnittligt tillkommande luftflöde sker i programmet. För kolfilterfläktar anges värdet 
till noll. 
För system där luftflödet passerar växlaren kan de ökade förlusterna beaktas genom att ett 
värde anges som viktas ner i förhållande till verkningsgraden. För en växlare med 80% 
verkningsgrad så anges bara 20% av värdet för luftflödet.  
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Indata driftel  

Fläkteffekt normaldrift (Watt) Ange summerad effekt för hela byggnaden.  
 
Frånluftfläktens placering i FTX lgh-aggregat Om frånluftsfläktens motor är placerad före 
växlare anges 0,8 (typisk för plattvärmeväxlare i småhus). Vid placering efter växlare anges 0. 
 
Pumpdrift  (Watt). Ange summerad effekt för hela byggnaden. Avser alla pumpar i drift 
under värmesäsongen, även pumpar placerade i solvärmesystem eller i värmepumparnas 
värmekrets. För flerbostadshus och lokaler kan ett schablonvärde i tidigt skede på 0,04 W/m2 
(tryckstyrda pumpar) eller 0,015 W/m2 (styrda med variabelt differenstryck och max 3 mvp). 
Referens: MEBY, teknikupphandling, se www.aton.se. 
 

Solenergi vinter och sommar 

 
 Solenergi vinter och sommar Syd Väst Norr Öst 
Fönster brutto (m2) 0 0 0 0 
Glasandel fönster, Fa 0,70 0,70 0,70 0,70 
Altandörrar brutto (m2) 0 0 0 0 
Glasandel altandörrar Fa 0,7 0,7 0,7 0,7 
Skuggfaktor, karm, mm 0,8 0,8 0,8 0,8 
Horisontell skuggning 0,9 0,9 0,9 0,9 
Glasrutans G-värde  0,5 0,5 0,5 0,5 
Sido- o överhängsavskärmn, sommarperiod 1 1 1 1 
Rörliga solskydd vinter 0,93/0,85 0,93/0,85 0,93/0,85 0,93/0,85 
Rörliga solskydd sommar 1,0 1,0 1,0 1,0 

 
Glasandel fönster, Fa. Om glasandelen är 70% anges glasandel till 0,7. Normal glasandel 
ligger inom intervallet 0,6 – 0,8, med lägre glasandel för små fönster eller delade fönster. Se 
fönsterleverantörernas datablad. 
 
Skuggfaktor, karm, mm. Här används en fast schablon på 0,8 för att beakta skuggning från 
karm, båge, glasreflektioner, försmutsning, mm, såvida inte en detaljerad analys genomförts. 
 
Horisontell skuggning. Avser horisontell skuggning till omgivande byggnader, berg, 
skogspartier etc. Utan detaljanalyser eller när kommande kringliggande bebyggelse inte är 
planerad, väljs default 0,9 vilket motsvarar en horisontalvinkel till skuggande partier med 15 
grader. I tät innerstadsbebyggelse väljs 0,6 vilket motsvarar en horisontalvinkel till skuggande 
byggnader med 30 grader. I helt öppna lägen (< 7 graders horisontalavskärmning), speciellt 
mot syd och som kommer att bestå väljs skuggningsfaktor 1,1. 
 
Glasrutans G-värde. Se fönstereleverantörens specifikationer. Vanligen ligger 3 glas 
energieffektiva fönster på 0,5 – 0,6 och fönster med solskyddsglas på 0,35 eller lägre. 
 
Sido- o överhängsavskärmn, sommarperiod.  Överliggande utskjutande balkonger eller 
fasta solskydd ger bra solavskärmning för söderorienterade fönster under sommarperioden då 
solen står högt. Inget solskydd ger faktorn 1,0. Solskyddets betydelse får studeras med 
separata program t.ex. det fria programmet Parasol, se www.parasol.se. 
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Rörliga solskydd vinter. Normalt antas att inre gardiner etc, med normalt beteende ger ett 
solskydd med värdet 0,93, dvs 7% mindre solenergi in. Där mellanliggande persienner 
installerats för att ge solskydd sommartid, kommer dessa sannolikt att till del användas även 
vintertid. Ett något högre värde på det beteenderelaterade solskyddet för vinterperioden ska då 
användas, med en solskyddsfaktor på 0,85. Mellanliggande solskydd bör alltid installeras på 
fabrik, med de täthetskrav som följer produkten. 
  
Rörliga solskydd sommar.  Mellanliggande eller utanpåliggande persienner, utanpåliggande 
solskyddsgardiner etc. Solskyddsdata enligt leverantörerna.  
Observera att mellanliggande persienner inte bör installeras i efterhand, eftersom 
klimatskalets täthet inte längre kommer klaras. Innanpåliggande solskydd ger enbart ett 
försumbart solskydd eftersom energieffektiva fönster behåller värmen inne. Utan solskydd 
anges värdet 1,0. Vid 20% solskydd anges värdet 0,8 etc. 

Utdata 

Varmvattenenergi (kWh/m2) Inkluderar varmvatten, förluster i VVC-kretsen och 
stilleståndsförluster enligt ovan. Värde fördelat på Atemp. 
 
Hushållsel exkl driftel (kWh/m2) Enligt schabloner för småhus, respektive flerbostadshus 
exklusive el till fläktar, pumpar och värmeutrustning. Avser enbart elanvändning för 
belysning och apparater innanför klimatskalet. Ger underlag för värme från apparater.  
  
Driftel (kWh/m2) Inkluderar el till fläktar och pumpar. För flerbostadshus och lokaler även 
drift av byggnadens apparater enligt separat indatatabell (se nedan), men inkluderar inte 
tvättstugans elanvändning. Värde fördelat på Atemp och ingår i energiprestandavärdet.  
 
Spillvärme medel/dygn (W/m2) Spillvärme från personer, hushållsel under vinterperioden, 
driftel, fläktar och pumpar. 

Indata fastighetsel i flerbostadshus/lokaler 

Indata fastighetsel i flbh Area/antal Effekt/enhet (W) Drifttid h/år 
Trapphus, mm  0 0 0 
Portal-belysning, antal 0 0 4000 
Hisstyp  -  50/200 - 
Hissbelysn, aktivitetsstyrd eller ej  0  0 8760/50 
Garagebelysning 0 0 0 
Garageventilation  -  0 8760/2500 
Stand-by, DUC, etc  -  0  
Fastighetsbelysning i LOA 0 0 2500 
Tvättstuga 0  -   

Oförutsett   -  

 
Här avses el knuten till byggnadens drift. Det betyder att motorvärmaruttag och elmatning till 
gårdsbelysning som inte avser fasad eller entre´, inte ska tas med. Beakta att denna el bör 
matas från separat mätare, eftersom den inte ingår i energideklarationen, eller mätas med 
drifttidsmätare eller på annat sätt så kvantifiering är möjlig. 
 
Trapphus, mm  
Ange antal kvadratmeter, eller antal armaturer för hallar, trappor och entré, samt installerad 
effekt per kvadratmeter eller armatur.  



ATON Teknikkonsult AB 2009-02-26 8 

Ange sannolik drifttid baserat på valt styr- och reglersystem för belysningen utifrån 
hjälptabell: 
Utrymme Styrning Drifttid tim/år 
Mörka trapphus  Trappautomat 700 h 
Ljusa trapphus Trappautomat 350 h 
Trapphus Tidur 8 h/dygn + 

Trappautomat  
3000 h 

 
Trapphus 50% ständigt lysande 

50% trappautomat 
4000 h 

 
Ljusa trapphus Ljusstyrd + trappautomat 4200 h  
Trapphus IR styrda armaturer 1500 h 
Trapphus IR styrda utrymmen 100 h 
Trapphus Akustiskt styrda utrymmen 1100 h 
Entréer Dagsljusstyrning 4 000 
 Alt. enl trapphus  
 
Portal-belysning, antal 
Ange antal ljuspunkter, samt installerad effekt per ljuspunkt.  
Belysning som styrs med dagsljusgivare. 
 
Hisstyp, antal 
Ange uppskattad energiåtgång per hiss . Beräkna för linhiss 50 kWh/lgh ansluten till hissen 
och 200 kWh/lgh för hydraulhissar. Källa: MEBY, teknikupphandling, se www.aton.se. 
 
Hissbelysning. 
Ange antal hissar. Ange aktuell belysningseffekt per hiss, t.ex. 48 W. 
Välj drifttid (8760h /50 h), beroende på om närvarostyrd eller inte. 
 
Garagebelysning 
Ange antal kvadratmeter, eller antal armaturer för garage, samt installerad effekt per 
kvadratmeter eller armatur. 
Välj aktuell drifttid beroende på valt styrsystem enligt tabell. 
 Drifttid (h) 
Ständig belysning 8765 
Närvarostyrning via IR- eller ljudstyrning  1500 
Ospecificerad styrning  3500 
 
Garageventilation 
Ange summa fläkteffekt för nominellt flöde 
Välj aktuell drifttid beroende på om ventilationen är konstantflöde eller behovsstyrd (t.ex CO-
givare). 
 
Stand-by, DUC, etc 
Uppskatta vilka tomgångseffekter (Watt) som kommer bli aktuellt utifrån antal ducar, 
driftsdatorer och annan elektronisk utrusning som är ständigt på. 
 
Fastighetsbelysning i LOA 
Ange antal kvadratmeter för verksamhetslokaler, eller antal armaturer för lokalytorna, samt 
installerad effekt per kvadratmeter eller armatur och som avser fasta armaturer (inte 
verksamhetens). 
Välj aktuell drifttid för dessa verksamhetslokaler, t.ex 2500 timmar om varaktig verksamhet. 
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Tvättstuga 
Om tvättstuga finns i byggnaden, ange 1 om den enbart servar aktuell byggnad. Annars 0.  
Om tvättstugan servar en större boarea (BOA) än i den aktuella byggnaden, ange aktuell 
viktningsfaktor. 
 
Elåtgång i tvättstugan är påverkad av dess läge, maskinstatus och hur många personers tvätt 
som använder den årligen, samt belysningseffekt och hur den styrs. Utan närmre underlag kan 
en schablon på 1,4 kWh/m2 BOA tillämpas för att beräkna el till tvättstugan. Vanligen är 
torkutrustning inte ansluten till värmeåtervinningen (pga textildammet) och då blir andelen 
spillvärme låg, antag 20% eller eget tal om tvättstugan är projekterad. 
 
Oförutsett 
För att inte underskatta elanvändningen har här lagts in ett schablonvärde för oförutsedd 
elanvändning och som inte tagits upp i tabellen (t.ex installationer i teknikrummen) och en 
schablon för andelen spillvärme av detta. 
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Förord 
 
Passivhus är hus som har en hög komfort, god kvalitet, använder minimalt med energi och 
bidrar till minskningen av koldioxidutsläppen. Den Europeiska Unionen har genom direktivet 
EPDB1 ålagt medlemsländerna att anpassa sina byggregler till ”Nära Nollenergi Byggnader”. 
Denna skrift ger underlag att bygga hus som uppfyller de kommande kraven. 
 
I olika länder skiljer sig kriterierna för passivhus åt beroende på de lokala 
klimatförutsättningarna och bygglagarna. Den internationella definitionen är utarbetad av 
Passivhaus Institut (PHI), se mer på institutets hemsida: www.passiv.de. 
 
De svenska kriterierna för nollenergihus, passivhus och minienergihus utvecklades tidigare av 
en expertgrupp utsedd av Forum för energieffektiva byggnader (FEBY). Ansvaret har nu 
övertagits av Sveriges Centrum för Nollenergihus (SCNH), som är en förening för utveckling 
och spridning av energieffektivt byggande. 
 
Denna, nu reviderade versionen kallas för FEBY12 och är i sin tur uppdelad på skilda 
dokument för bostäder och lokaler. Denna skrift behandlar bostäder. Projektet har delvis 
finansierats av LÅGAN. LÅGAN är ett samarbete mellan Sveriges Byggindustrier, 
Energimyndigheten, Västra Götalandsregionen, Formas, Boverket, byggherrar, entreprenörer 
och konsulter för att främja ny och ombyggnad av lågenergibyggnader 
 
Expertgruppen som arbetat med denna version har utgjorts av: 

− Martin Erlandsson, IVL Svenska Miljöinstitutet  
− Svein Ruud, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 
− Eje Sandberg, ATON Teknikkonsult, (redaktör) 
− Åke Blomsterberg, Lunds Tekniska Högskola/WSP 
− Hans Eek, Passivhuscentrum, Västra Götaland 
− Olof Ingulf, Göteborg Energi  

 
Under arbetets gång har värdefulla synpunkter lämnats av följande personer/företag inom 
föreningens Byggmarknadsråd: 

- Marcus Svensson, ByggVesta 
- Christian Johansson, NCC 
- Ing - Marie Odengren, Alingsåshem 
- Sören Andersson, PEAB Sverige, 
- Björn Berggren, Skanska,  
- Jonas Gräslund, Skanska 

 
 
 
Januari 2012 
 
Sveriges Centrum för Nollenergihus 
Styrelsen 
 

                                                
1 Energy Performance of Buildings Directive 



 3 

1. Inledning 
Kravspecifikationerna inkluderar funktionskrav på låga värmeförluster. Detta uttrycker 
byggnadens förmåga att oavsett energislag klara mycket låga energinivåer. 
 
För att främja energislag med en liten användning av primärenergi och låg miljöpåverkan 
finns ett kompletterande årsenergikrav.  
 
För att i övrigt säkra byggnadens miljö- och hälsomässiga egenskaper finns kompletterande 
byggnadstekniska krav och rekommendationer utöver dem som finns i byggreglerna. 
 
De nu reviderade svenska kriterierna för nollenergihus, passivhus och minienergihus för 
bostadsbyggnader är harmoniserade med Svebys2 referensvärden för personlast, varmvatten-
användning och spillvärme. Motivet för denna harmonisering är att Svebys indata på 
referensvärden idag anses som normgivande.  
Värden för kravnivåer i detta dokument har valts så att de i princip ska vara lika enkla/svåra 
att klara som tidigare. Förändringar jämfört med tidigare dokument för FEBY09 
sammanfattas i bilaga 1. 
 
Klassning av Nollenergihus, Passivhus, och Minienergihus enligt FEBY12 
För att använda t.ex. begreppet ’Nollenergihus, Passivhus eller Minienergihus FEBY 12’ för 
en byggnad så skall ett antal grundläggande krav enligt detta dokument uppfyllas.  
 
Om detta sker så kan följande begrepp användas (välj aktuell klass): 
- ”Projekterat Nollenergihus, Passivhus eller Minienergihus enligt FEBY12”,  
- ”Certifierat Nollenergihus, Passivhus eller Minienergihus enligt FEBY12”,  
- ”Verifierat Nollenergihus, Passivhus eller Minienergihus enligt FEBY12” 
 
I det första fallet avser benämningen en byggnad som beräkningsmässigt uppfyller kraven, i 
det andra fallet är detta granskat av ett av Sveriges Centrum för Nollenergihus utsett 
granskningsorgan. 
För verifierad byggnad så skall kraven vara styrkta genom mätningar.  
 
Definitioner 
Begreppen byggnadens specifika energianvändning, verksamhetsenergi, arean Atemp, och 
klimatzoner inom landet följer alla Boverkets byggreglers definitioner i BBR19 (BFS 
2011:26) (BBR). 
Värmeförlusttal (VFT): Byggnadens specifika värmeförluster (W/m2Atemp) vid 
dimensionerande vinterutetemperatur (DVUT) och en innetemperatur på 21 grader via 
byggnadens klimatskärm, läckflöde och ventilation. 
Energiformsfaktor, är en viktningsfaktor kopplade till de levererade energislagens 
energiformer (elenergi, fjärrvärme, bränsle). 
Solvärmefaktor (SVF), är ett mått på solvärmeinstrålningen sommartid per uppvärmd area 
med hänsyn tagen till skuggningsförhållanden. 
Elvärmda byggnader, avser i dessa kriterier byggnader med renodlat elvärmda värmesystem 
för uppvärmning och varmvatten. Detta skiljer sig från Boverkets definition. 

                                                
2 Sveby står för ”Standardisera och verifiera energiprestanda i byggnader” och drivs av bygg- och 
fastighetsbranschen. Det tar fram hjälpmedel för överenskommelser om energianvändning, se www.sveby.org. 
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2 Nollenergihus 
 
Krav 
För Nollenergihus gäller utöver kraven för Passivhus även att summan av levererad viktad 
energi, Eviktad till byggnaden (enligt BBRs avgränsningar för byggnadens energianvändning) 
skall vara mindre än eller lika med summan levererad viktad energi från byggnaden under ett 
år. För beräkning av viktad energi används en energiformsfaktor3 som tillämpas både på 
levererad energi till byggnaden och från byggnaden enligt följande ekvation. 
 
Eviktad = 2,5·Σ (Eel till - Eel från) + Σ (Eö till – Eö från) + 0,8· Σ (Efjv till – Efjv från) +0,4· Σ (Ekyla till – 
Ekyla från ) ≤  0      [kWhviktad/m2Atemp, år] , där 
Efjv fjärrvärme  
Ekyla levererad fjärrkyla  
Eö levererad energi övrig energi som biobränsle, naturgas, etc. 
-till, - från energi levererad till, respektive från byggnaden 
Eel från  egen genererad el som levereras från byggnaden 
 
 
3 Passivhus  
 
I denna kravspecifikation ställs skallkrav där både byggnadens värmeförlusttal och 
byggnadens årsenergianvändning ska klaras. Byggnadens värmeförlusttal är en central del i 
kravspecifikationen, men inte en dimensionerande parameter4.  
 
3.1 Värmeförlusttal 
Byggnadens värmeförlustfaktor VFTDVUT vid dimensionerande utetemperatur beräknas enligt 
anvisningar i 8.2. 
 
Krav 
 [W/m2Atemp]   Klimatzon I Klimatzon II Klimatzon III 
Max VFTDVUT 17 16 15  
 
Tillägg för byggnader mindre än 400 m2: + 2 W/m2Atemp 
Klimatzoner enligt BBR. 
 
Kravet för VFTDVUT inom den aktuella klimatzonen kan alternativt5 erhållas utifrån ortens 
DVUT för 12 dygnsvärdet som hämtas i bilaga 3 och beräknas enligt följande ekvation: 
Max VFTDVUT   =  12,3 - 0,227 x DVUT12-dygn

6, vilket alltså bestämmer det värde som 
byggnadens VFTDVUT ska understiga. VFTDVUT finns beräknat för olika orter i Bilaga 3. 
 
3.2 Levererad årsenergi till byggnader 
Byggnadens specifika energianvändning Elevererad för värme, varmvatten och 
fastighetsenergiberäknas enligt kap 8.3. 
 
                                                
3 Dessa viktningsfaktorer har tagits fram av expertgruppen. De är också samma viktningstal som kommer gälla i 
de danska byggreglerna (BR10) år 2015. Anpassade energiformsfaktorer för lokala produktionssystem kan tas 
fram baserat på dokumentet ”Lokala Energiformsfaktorer”. Dokumentet finns tillgängligt på föreningens 
hemsida www.nollhus.se. 
4 Värmesystem dimensioneras utifrån byggnadens driftförutsättningar och byggherrens programkrav. 
5 Alternativet innebär att besvärliga trappstegseffekter vid zonövergång kan undvikas. 
6 Denna ekvation beskriver VFT som en funktion av DVUT med orten Norrköping som referensort. 
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Krav 
För byggnader med renodlade system (för värme och varmvatten) gäller följande skallkrav för 
Elevererad: 
 
[kWh/m2Atemp, år] Klimatzon I Klimatzon II Klimatzon III 
Max icke elvärmda 58 54 50  
Max elvärmda 29 27 25 
 
Observera att definitionen för elvärmd byggnad i dessa kriterier skiljer sig från BBRs och avser byggnader med 
alla slags elvärmda system (inklusive värmepumpar) för uppvärmning och varmvatten oavsett installerad 
eleffekt. Med renodlade system avses byggnader som antingen har enbart elvärmebaserade system eller 
renodlade icke elvärmda system. För system med blandade energislag hänvisas till kraven för viktad energi. 
 
Tillägg för icke elvärmda byggnader mindre än 400 m2Atemp: Elevererad enligt ovan + 5  
Tillägg för elvärmda byggnader mindre än 400 m2Atemp: Elevererad enligt ovan + 2  
 
För byggnader med icke renodlade system för värme och varmvatten tillämpas istället 
följande krav för maximalt levererad viktad energi, Eviktad och där viktad energi även avser el 
till byggnadens drift. Se även förklaring och fotnot i kap 2. 
 
Eviktad = 2,5·Eel + 0,8·Efjv + 0,4·Ekyla + Eö    [kWhviktad/m2Atemp, år]  
 
(kWhviktad/m2Atemp) Klimatzon I Klimatzon II Klimatzon III 
Max Eviktad 73 68 63  
 
Tillägg för byggnader mindre än 400 m2: Max Eviktad + 5 kWh/m2Atemp 
 
4 Minienergihus 
 
Minienergihus är en kravnivå mellan kravnivån för Passivhus och BBR19, men med samma 
kravmodell som för passivhus, vilket innebär att värmeförluster hålls på en väsentligt lägre 
nivå än vad BBR19 medger.  
 
4.1 Värmeförlusttal  
 
Max VFTDVUT enligt kap 3.1 med ett tillägg på:  + 5 W/m2Atemp 
 
4.2 Levererad årsenergi till byggnader  
 
Max icke elvärmda Elevererad enligt 3.2 med ett tillägg på:  + 20 kWh/m2Atemp 
Max elvärmda Elevererad enligt 3.2 med ett tillägg på:  + 8 kWh/m2Atemp 
 
För byggnader med icke renodlade system för värme och varmvatten är kravet på  
max Eviktad enligt 3.2 med ett tillägg på:  + 20 kWhviktad/m2Atemp 
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5 Innemiljökrav 
 
5.1 Ljud 
Krav 
Ljud från ventilationssystemet skall klara minst ljudklass B i sovrum och vardagsrum, enligt 
SS 02 52 67. 
 
5.2 Termisk komfort 
Krav på redovisning 
Byggnadens innetemperatur för perioden april – september ska beräknas och redovisas. 
Redovisningen kan istället ske för ett enklare uttryck för byggnadens solvärmetillskott i form 
av byggnadens solvärmefaktor (SVF) förutsatt att:  
SVF < 0,036 för byggnadens mest solutsatta lägenhet. 
 
SVF = g* Aglas/Agolv  , där  
 
Aglas är fönsterglasarea och solfaktorn (g) tar hänsyn till instrålad solvärme genom glaset 
också med hänsyn till skuggningsförhållanden och solavskärmning7. 
 
Vid större glasade partier bör operativ temperatur vid DVUT beräknas för att säkra en bra 
termisk komfort.  
 
Råd 
Innetemperatur under perioden april – september bör inte överstiga 26 grader mer än högst 10 
% av tiden i det mest utsatta rummet (eller den mest utsatta delen i byggnaden).  
 
 
6 Övriga byggnadskrav 
 
6.1 Luftläckning 
Krav 
Luftläckning q50 genom klimatskärmen får vara maximalt 0,30 l/s m² omslutande area vid en 
tryckdifferens på 50 Pa enligt SS-EN 13829 eller enligt förenklade metoder beskrivna i denna 
standard.  
För små byggnader med en formfaktor8 över 1,7 får istället läckflödet per uppvärmd area vara 
maximalt 0,5 l/s, m2 Atemp. 
 
6.2 Fönster, entrédörrar 
Krav 
Byggnadens genomsnittliga U-värde för fönster och glaspartier ska vara högst: 
Passivhus: < 0,80 W/m2 K.  
Minienergihus: < 0,90 W/m2 K.  
 
U-värden skall vara uppmätt av ackrediterat provningslaboratorium eller beräknat enligt  
SS-EN 14351-1:2006+A1:2010.  
 
Med genomsnittligt U-värde avses:  Σ (U x A)/ Σ A, där A är arean för respektive fönster. 

                                                
7 Skuggningsfaktorer beräknas med lämpligt programstöd, t.ex. ParaSol.  
8 Byggnadens formfaktor definieras som byggnadens omslutande area genom dess uppvärmda; Aom/Atemp. 
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Observera att små fönster i samma ”energiklass” har ett högre U-värde än det referensfönster 
som standarden hänvisar till. 
 
6.3 Mätning 
Krav 
För att i efterhand kunna verifiera byggnadens energitekniska egenskaper ska 
energianvändningen på minst månadsbasis kunna avläsas för hushållsel, fastighetsenergi och 
värmeenergi var för sig. Större delposter av hushållsel och fastighetsenergi som inte används 
innanför klimatskärmen bör kunna mätas separat (el till extern avisning, belysning av 
gångstigar, motorvärmaruttag, etc.) då dessa inte ger spillvärme. Därutöver ska vattenvolym 
till varmvattenberedning kunna mätas. Kravet avser installationer så att mätningar är möjliga. 
 
Råd 
Ventilationsaggregat i flerbostadshus bör vara försedda med fasta mätuttag för luftflöden 
(alternativt styrparameter och flödeskonstant för fläktar med inbyggd flödesreglering), uttag 
för temperaturmätning av tilluft utan störning av eftervärmare, samt metod för 
funktionskontroll av eventuellt by-pass spjäll. 
 
För verifiering av effektkrav, se anvisningar i separat metodrapport9. Att verifiera effektkravet 
via en mätning är ett råd, inte ett krav. 
 
6.4 Fastighetsenergi 
Krav 
SFP-värde för ventilation, elanvändning för pumpar, belysning och annan el för byggnadens 
drift ska redovisas i en sammanställning som underlag till årsenergikalkylen (elanvändning 
och spillvärme) och som underlag till kontrollplanen. I sammanställningen anges relevanta 
data för respektive el-post, t.ex. specifik eleffekt, antal, drifttid och eventuell egenskap för att 
reducera drifttid. 
 
Råd 
Elanvändning för hissar, belysning, mm i fastighetsgemensamma delar väljs i energieffektivt 
utförande, se t.ex. vägledning i rapporten ”Godhetstal för flerbostadshus”10.  
 
7. Materialkrav  
 
Krav 
Kraven avser projektering och byggande för att förhindra mikrobiologisk påväxt. 
 
Material skall inte ha mikrobiologisk påväxt av onormal mängd eller ha avvikande lukt. 
Synlig påväxt och blånader på material får inte förekomma. Enstaka påväxt på trä slipas eller 
hyvlas bort. 
 
Trä 
Fuktkvot <0,20 kg/kg under byggtid (gäller även leveransfuktkvot till byggarbetsplatsen). 
Kravet innebär att materialet behöver väderskyddas.  
Fuktkvot <0,16 kg/kg vid inbyggnad och under förvaltningsskedet.  
 

                                                
9 Mätning och verifiering. FEBY 2009. www.nollhus.se under fliken Nollenergihus / Rapporter&Dokument. 
10 Energirelaterade godhetstal för flerbostadshus- Nyproduktion. www.nollhus.se. 
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Golvmaterial 
Kritiskt fukttillstånd (enligt materialtillverkare samt Hus AMA 98) för mattor, lim, spackel 
skall underskridas och uppmätas av RBK11 – auktoriserad fuktkontrollant eller likvärdigt.  
 
Referenser:  ByggaF från Fuktcentrum12. 
 
8 Beräkningsanvisningar 
8.1 Allmänt 
 
Olika verksamhet För byggnader som innehåller både bostäder och lokaler viktas kraven i 

proportion till respektive verksamhets fördelningsarea Atemp. 
 
Gruppbyggnad För grupp av byggnader med gemensam central för värme eller 

varmvatten, kan kraven tillämpas på medelvärdet för de ingående 
byggnaderna om dessa varierar inom intervallet +/- 10 %. 

 
8.2 Beräkning av värmeförlusttal (VFT) 
Värmeförlusttalet (VFT) beräknas som summan av byggnadens värmeförluster via 
transmission, ventilation och infiltration (luftläckning via klimatskärm).  
 
VFTDVUT  = HT · (21 – DVUT) /Atemp [W/m2 Atemp], där 
 
HT är byggnadens värmeförlustkoeffecient [W/K], se även beräkningsanvisningar i bilaga 2, 
där också en alternativ metod redovisas som ger rimligare värden för speciellt en- och 
tvåplanshus vad avser markförlusterna vid DVUT. 
 
Beräkningen ska ske vid: 
q en dimensionerande innetemperatur på 21°C. 
q en dimensionerande vinterutetemperatur DVUT för aktuell byggnad och ort.  
 
För bestämning av VFT väljs DVUT för en tidskonstant på högst 12 dygn, se 
beräkningsanvisningar i bilaga 2 och tabellvärden i bilaga 3. 
 
8.3 Beräkning av specifik energianvändning 
Allmänt 
Energianvändningen är i projekteringsskedet ett prognosvärde för levererad energi. I 
begreppet ingår förluster i undercentraler, kulvertar mm från och med anslutningspunkten. 
Samma systemgränser tillämpas som i BBR. Energianvändningen beräknas med 
beräkningsprogram som minst uppfyller kraven enligt ISO EN 13790. Beräkning av 
värmebehovet ska ske:  
q vid innetemperatur på 21°C. 
q med en total solvärmereduktion från skuggning som enligt Svebys rekommendationer 

minst uppgår till 50 % inklusive horisontalskuggning från omgivningen. Verkliga 
skuggningsförhållanden ska tillämpas om skuggningen är större, t.ex. om 
horisontalskuggning är påtaglig (t.ex. innerstadsbebyggelse).  

 
Solfångare, vindkraftverk, värmepumpar, pannor etc., placeras var som helst på den till 

                                                
11 RBK = Rådet för ByggKompetens 
12 http://www.fuktcentrum.lth.se/verktyg_och_hjaelpmedel/fuktsaekert_byggande/byggaf_metoden/ 
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byggnaden hörande fastigheten.  
 
Spillvärme från personer, hushållsapparater, mm 
Val av indata är helt avgörande för kalkylens resultat, varför beteenderelaterade schabloner 
inte ska väljas godtyckligt. Följande referensvärden, hämtade från Sveby13 som 
referensvärden för standardiserat brukande ska användas vid beräkningen:  
q Personvärme: 47 W/person i dygnsgenomsnitt. 
q Persontäthet är enligt Svebys anvisningar beroende på lägenhetens storlek. När 

lägenhetsstorlek inte är känd kan ett värde på 1 W/m2 Atemp användas. 
q Hushållsel: 30 kWh/ m2 Atemp 
q Spillvärme: 70 % möjlig att tillgodogöra när värmebehov finns. 
 
Önskas en noggrannare kalkyl för olika månader kan hushållselens proportionella fördelning 
under året kan antas variera enligt följande: 
 
Tabell 1 Månadsvis fördelning av hushållsel.14 
jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec 
1,25 1,22 1,15 1,00 0,88 0,78 0,73 0,75 0,83 1,00 1,16 1,25 

 
För en byggnad med låga värmeförluster, dvs. en kort uppvärmningssäsong, innebär detta att 
elanvändningen och därmed spillvärmen ökar med ca 15 % i snitt under 
uppvärmningssäsongen. 
 
Golvvärme som styrs utifrån värmebehov kalkyleras utifrån dess påverkan på 
värmeförlusterna i kantzon och markförlust genom höjt värde på köldbrygga och U-värde. 
 
I komfortvärmegolv, där värmen regleras enbart mot golvets yttemperatur, ökar värmeåtgång 
under icke uppvärmningsperioden i förhållande till installerad effekt, reglermetod och 
brukarens val av driftinställning. Ett schablonvärde på 25 W/m2 komfortvärmegolv kan vara 
en utgångspunkt för kalkylen. 
 
Fastighetsenergi 
Andel spillvärme15 från byggnadens installationer kan utgå från följande antaganden: 
q Pumpar, 100 %. 
q Fläktar i tilluften, 100 % 
q Fläktar i frånluften: 80 % om motor före växlare, annars 0 %. 
q Belysning inne i byggnaden, 100 % 
 
Varmvatten 
För beräkning av årlig energianvändning för varmvatten Evv i nyproduktion (exklusive 
varmvattencirkulationsförluster) tillämpas referensvärde från Sveby anvisningar, vilket f.n. 
innebär: 
Enfamiljshus: Evv = 20 kWh/m2 Atemp 
Flerbostadshus: Evv = 25 kWh/m2 Atemp 
 

                                                
13 Harmoniseringen med Svebys referensvärden innebär att värden i detta kriteriedokument kan komma att 
ändras om Sveby ändrar sina referensvärden. 
14 Samma som i FEBY 2009 
15 Avser spillvärme som kan tillgodogöras när värmebehov finns. I byggnader med välisolerad klimatskärm och 
värmeåtervinning fördelas värmen innanför klimatskärmen effektivare. 
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Med betalningsincitament genom fördelningsmätning antas den personbaserade 
varmvattenvolymen bli 20 % lägre, vilket är en tillämpbar schablon för flerbostadshus. För 
småhus är incitamentet redan beaktat i referensvärdet. 
 
I samband med verifiering av uppmätt årsenergi kan en normalisering för uppmätt 
varmvattenanvändning Vvv (m3) göras baserat på följande omvandlingstal såvida inte 
energimätning eller noggrannare mätmetodik tillämpas: 
Vvv = Evv/55  [m3/m2]. 
 
För produktionssystem vars prestanda varierar under året, t.ex. solvärmesystem och 
uteluftsvärmepumpar och som därmed påverkar köpt energi för produktion av varmvatten kan 
följande proportionerliga fördelning av varmvattenvolymflödet under året användas: 
 
Tabell 2 Månadsvis fördelning av tappvarmvattenflöden16 
jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec 
1,13 1,16 1,13 1,09 0,89 0,84 0,71 0,74 0,94 1,09 1,13 1,15 

 
Spillvärme från värmeackumulator uppskattas till 100 % tillgänglig när värmebehov finns om 
den är placerad innanför klimatskärmen i uppvärmt utrymme. 
 
VVC förluster 
Hänsyn ska tas till varmvattencirkulationens förluster. I tidigt skede kan en schablon på 0,6 
W/m2 Atemp antas. Efter projektering används projekterade förluster utifrån ledningslängd och 
dess isolering. Förlusterna gäller under årets alla timmar men ger samtidigt spillvärme under 
tid då uppvärmningsbehov finns. VVC-förluster kan lämpligen bokföras som energi för 
varmvatten eftersom vissa produktionssystem påverkas av temperaturnivå och 
varmvattenbehovets fördelning över året. 
 
Spillvärme från varmvattencirkulation (VVC) uppskattas till 100 % nyttig för ledningar som 
är dragna inom klimatskärmen. Förluster från VVC-ledningar dragna i kalla garage ska 
kalkyleras och ger 0 % spillvärme.  
 
Vädring och andra förluster 
Värmesystemets reglerförmåga att skapa önskat inneklimat är inte idealt utan ger ”förluster” i 
form av övertemperaturer som de boende vädrar bort. Vädring antas huvudsakligen vara en 
konsekvens av reglersystemets förmåga att skapa önskat inneklimat. Vädringens förluster ska 
därmed beaktas som en del i värmeregleringens ”förluster” som därmed ska uppgå till minst 5 
%. Följande schablonvärden rekommenderas för olika reglersystems verkningsgrad och kan 
därmed anses inkludera Svebys schablontillägg om 4 kWh/m2 för vädring. Om värmesystemet 
är överdimensionerat fram till bostaden så att avgiven värmeeffekt kan öka och kompensera 
för den kylning vädringen ger, så rekommenderas att ”sämre” värden väljs eller ytterligare 
påslag görs. 
q Ej samordnad värmestyrning17, 0,8 
q Golvvärmesystem, 0,88 
q Enbart utetemperaturstyrning, 0,82 
q Innetemperaturstyrd mekanisk regulator, 0,89 
q Innetemperaturstyrd elektronisk regulator, 0,93 
 

                                                
16 Aronsson Stefan Fjärrvärmekunders värme- och effektbehov Institutionen för installationsteknik, dokument 

D35:1996, Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg 
17 Exempelvis luftvärme + el-radiatorer i kombination. 
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Driftstid för evakuering i spiskåpa sätts till 30 min/dygn. Kolfilterfläkt ger ingen extra 
värmeförlust. Förlusten vid evakuering påverkas om evakueringsluften är ansluten till 
ventilationens värmeåtervinning eller inte.  
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Bilaga 1. Sammanfattning av förändringar i version 2012 
 
Dimensionerande utetemperatur DVUT, i stället för DUT 
DVUT, används av Boverket som nu sammanställt tabelldata även för byggnader med långa 
tidskonstanter.  
 
Innetemperatur 21 grader i stället för 20 
Detta är en harmonisering med Sveby och ger en förenkling vid användning av olika svenska 
beräkningsprogram. 
 
Värmeförlusttal i stället för värmeeffektbehov 
Värmeförlusttalet (VFT) uttrycker byggnadens värmeförluster vid DVUT för transmission, 
luftläckage och ventilation. Det är ett funktionellt krav oberoende av hur solenergi och 
spillvärme påverkar värmebehovet i byggnaden, liksom oberoende av beteende och 
verksamhet. Endast förlusterna kalkyleras. Värmeförlusttalet motsvarar det tidigare kravet för 
värmeeffektbehov, men nu utan avdrag för internvärme och sol. Värdet har bestämts med 
hänsyn till ändrad innetemperatur och ändrad definition för dimensionerande utetemperatur. 
 
Gränser mellan olika klimatzoner - alternativ 
En alternativ lösning (valbar) för att hantera dessa gränsområden mellan olika klimatzoner 
erbjuds.  
 
Harmonisering med Sveby referensvärden 
Samma referensvärden som Sveby används för att minska antalet energiberäkningar som 
annars måste göras och förenkla kommunikationen av resultaten till användarna. Garagearea 
inkluderas därför inte längre i fördelningsarean.  
 
Inget avdrag för energieffektiva armaturer längre 
Harmoniseringen med Svebys referensdata innebär att referensvärdet inte påverkas även om 
effektivare blandare väljs. Dessa bedöms också vara en redan etablerad teknik hos 
bostadsförvaltarna. 
 
Termisk komfort – solvärmelasttal 
Sommarperiodens inneklimat är den del som är mest problematisk i lågenergihus. Därför 
krävs att en beräkning av byggnadens innetemperatur ska redovisas i det fall byggnadens 
solvärmefaktor (SVF) ligger över angivet gränsvärde. SVF beräknas enkelt utifrån de indata 
som ändå krävs för byggnadens energibalans vilka kompletteras med data för solskuggning 
under sommarperioden. Denna redovisning ska syfta till att frågan uppmärksammas inom 
projektet. 
 
Luftläckning  
För mindre byggnader har krav på luftläckning skärpts eftersom dessa har en relativt större 
omgivande byggnadsarea.  
 
Fönster U-värde  
Fönstren har under de senaste åren förbättrats väsentligt när det gäller energieffektivitet. 
Kravnivån skärps.  
 
Viktningsfaktor för olika energiformer 
Viktningstalet för elenergi har anpassats till den överenskommelse som nu finns mellan el- 
och värmebolagen. 
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Bilaga 2. Beräkning av värmeförlusttal (VFT) 
 
VFTDVUT = HT · (21 – DVUT)/Atemp [W/m2 Atemp], där 
 
HT är byggnadens värmeförlustkoeffecient [W/K] och beräknas enligt EN ISO 13789:2008, 
eller enligt följande ekvation: 
 
HT = Um · Aomsl + ρ · c · qläck + ρ · c · d · qvent·(1- v) [W/K] 
                 
Um   klimatskärmens genomsnittliga U-värde och inkluderar 

värmeförlusterna via mark vilket beräknas enligt EN ISO 
13370:2007 och ska ändå redovisa enligt BBR.  

 
Aomsl     klimatskärmens omslutande area, mätt invändigt 

 
läckqc ⋅⋅ρ    värmeeffektförluster pga. luftläckning qläck [l/s], luftens densitet  

ρ [kg/m3], och värmekapacitet c [kJ/kg,K] 
 

dvqc vent ⋅−⋅⋅ )1(ρ  värmeeffektförluster pga. ventilation med hänsyn till systemets 
verkningsgrad, v , densitet, ρ, värmekapacitet,  c, och relativ 
driftstid, d  

 
Systemverkningsgraden ska inte bara ta hänsyn till aggregatets temperaturverkningsgrad18 
utan även till värmeförluster i kanaler, avfrostningsmetodik och obalans i luftflöden.  
 
Luftläckningen, qläck, för ett FTX-system beräknas med hänsyn till byggnadens läge och 
ventilationens balansering, enligt EN ISO 13789:2008. 
 
qläck = q50· Aomsl · e / (1 + f/e ((qsup – qex)/ q50· Aomsl)2 ) där 
 
qsup – qex är luftöverskottet mellan tilluft, qsup, och frånluft, qex, [l/s] 
 
q50  är läckflödet vid 50 Pa tryckskillnad mellan inne och ute [l/s]. 
 
e och f är vindskyddskoefficienter enligt tabell 1. 
 
Tabell 1 Vindskyddskoefficienter enligt EN ISO 13789:2008. 

Vindskyddskoefficienter e och f Flera sidor 
exponerade 

En sida 
exponerad Koefficient e för avskärmningsklass 

Ingen avskärmning. Öppet landskap eller höga byggnader i staden 0,10 0,03 
Måttlig avskärmning. Förortsmiljö, landskap med träd och andra byggnader 0,07 0,02 
Kraftig avskärmning. Byggnad i skog eller med genomsnittshöjd i city 0,04 0,01 

Koefficient f 15 20 
 
Alternativ beräkningsmetod för VFT 
Speciellt för ett och tvåplanshus ger denna beräkning, där hänsyn inte tas till att markens 
temperatur vid DVUT är påtagligt varmare än utetemperaturen, en avvikelse från verkliga 
förhållanden (inte på årsbasis men för den kallaste perioden, DVUT). Alternativt kan därför 

                                                
18 Uppgifter för aggregatets verkningsgrad avser ofta väsentligt högre luftfuktighet än vad som gäller i praktisk 
drift. Temperaturverkningsgrad för torr luft kan vara en bättre utgångspunkt. 
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följande beräkning som tar hänsyn till dimensionerande värmeförlust mot mark användas, 
vilket också det utgör en tillämpning av standarden ISO13370:2007: 
 
VFTDVUT = (HT´ · (21 – DVUT) + (Umark · Amark  + Ψmark * Lmark) · (21 – Tmark)/Atemp

 [W/m2 Atemp], där 
 
HT´ är byggnadens värmeförlustkoeffecient exklusive förlusterna mot mark (Umark · Amark) 
och där 
Amark, Lmark  är byggnadens area mot mark och köldbryggornas längd 
Tmark är den dimensionerande marktemperaturen, vilken ges i bilaga 3. 
I övrigt beräkning av HT enligt anvisningarna ovan. 
Umark, Ψmark är värmeförlustkoefficienten och köldbryggor mot mark där Umark, för en byggnad 
med en välisolerad platta på mark ges av: 
Umark = 1/(1/Ugolv + (0.457* Amark /(0.5*P)+w)/λ) 
där Ugolv är golvets U-värde, P är golvets omkrets, w är väggtjockleken och λ är markens 
värmeledningstal. 
 
Dimensionerande vinterutetemperatur DVUT  
För DVUT finns en tabell för ett antal orter i Boverkets handbok ”Energihushållning enligt 
Boverkets byggregler, 200919. Enligt handboken väljs det värde som överensstämmer med 
den aktuella byggnadens tidskonstant. Tabellen finns i bilaga 3. 
 
Tidskonstanten är ett mått på den tid det tar för byggnadens innetemperatur att svara på en 
hastig temperaturförändring utomhus eller avbrott i värmetillförseln.  
 
Tidskonstanten τb används för att bestämma dimensionerande vinterutetemperatur DVUT, se 
bilaga 2 och beräknas enligt nedan: 
 
τb =  Σ (mi · ci)/ HT [s] 
 

Σ (mi · ci) byggnadsdelarnas värmekapacitet, för alla skikt som ligger 
innanför isoleringsskiktet, inklusive inneväggar och bjälklag upp 
till 10 cm  [J/K] 

 
I projekteringsskede kan följande schablon användas för att uppskatta tidskonstanten för en 
byggnad enligt nedan: 
 
Lätt byggnad:  3 dygn  (lätt konstruktion och krypgrund) 
Halvlätt byggnad:  6 dygn (lätt konstruktion, betongplatta på mark) 
Halvtung byggnad:  12 dygn (tung konstruktion, bjälklag av betong, lätta
   utfackningsväggar) 
Tung byggnad:  12 dygn Max 12 dygn väljs vid beräkning av VFT. 
 

                                                
19 Finns för nedladdning på Boverkets hemsida, där tabellverk för DVUT ges i bilaga 1. 
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Bilaga 3. Dimensionerande vinterutetemperatur, DVUT ( °C )  
och max VFTDVUT och dimensionerande marktemperatur. 
 
Tabell 1 Dimensionerande vinterutetemperatur, DVUT (”n-day mean air temperature”), beräknat 

av SMHI enligt SS-EN ISO 15927-5 för perioden 1978/79–2007/08, Max VFTDVUT , samt 
dimensionerande marktemperatur Tmark. 

 

Ort    1-dygn  2-
dygn  

3-
dygn  

4-
dygn 

5-
dygn  

6-
dygn  

7-
dygn  

8-
dygn 

9-
dygn  

10-
dygn  

11-
dygn  

12-
dygn 

Max 
VFTDVUT 

Tmark 
oC 

Kiruna Flygplats -30,3 -29,4 -28,6 -28 -26,8 -26,1 -25,7 -25,3 -25 -24,8 -24,7 -24,3 17,8 -7,3 
Jokkmokk -34,8 -34 -33,2 -32 -31,2 -30,9 -29,9 -29,5 -29,1 -29 -28,5 -28,1 18,7  
Luleå -27,7 -26,9 -26,1 -25,6 -25 -24,4 -24,4 -23,7 -23,2 -22,9 -22,7 -22,4 17,4 -4,6 
Lycksele -30 -29,5 -28,8 -28 -27,1 -26,7 -26,4 -26 -25,6 -25,5 -25,2 -25 18,0  
Umeå Flygplats  -24,5 -23,2 -22,6 -21,9 -21,7 -21,3 -21 -20,8 -20,3 -20 -19,8 -19,5 17,0 -2,8 
Östersund/Frösön   -25,3 -24,4 -23,8 -23 -22,1 -21,2 -20,7 -20,1 -20,1 -19,3 -19,2 -19 17,0 -3,5 
Sundsvalls 
Flygplats -24,4 -24,2 -23,5 -22,4 -21,7 -21,4 -20,7 -20,5 -20,3 -20,1 -19,8 -19,6 16,7 -2,0 
Sveg  -29,3 -27,9 -27,1 -26 -25,5 -24,7 -24,5 -23,9 -23,5 -23,5 -23,4 -22,9 17,5 -4,7 
Malung  -26,9 -25,1 -23,9 -23,6 -22,8 -22,4 -22,1 -21,9 -21,6 -21,3 -20,9 -20,8 17,0 -3,6 
Falun   -23 -21,9 -21,3 -20,6 -20,5 -20 -19,9 -19,7 -19,6 -19 -18,8 -18,6 16,5 -1,8 
Uppsala  -18,9 -18,3 -17,5 -16,6 -16,3 -15,9 -15,4 -15,3 -15 -14,8 -14,6 -14,4 15,6 0,1 
Stockholm-
Bromma -17,1 -16,5 -16 -15 -14,8 -14,3 -14,1 -13,7 -13,8 -13,2 -12,9 -12,7 15,2 0,9 
Södertälje  -16,2 -15,4 -14,8 -14,4 -13,8 -13,3 -13,3 -12,9 -12,7 -12,3 -12,1 -11,8 15,0  
Örebro  -19 -18,1 -17,3 -16,5 -15,9 -15,7 -15,6 -15,3 -14,7 -14,3 -13,9 -13,6 15,4 1,9 
Karlstad -19,1 -17,9 -17,3 -16,9 -16,4 -16,3 -16,2 -16 -15,8 -15,2 -14,8 -14,3 16,0 0,3 
Norrköping  -16,6 -16 -14,8 -14,4 -14,1 -13,7 -13,5 -13,3 -12,8 -12,6 -12,5 -12 15,0 1,5 
Linköping -17,6 -16,5 -15,9 -14,6 -14,3 -13,8 -13,7 -13,4 -12,9 -12,5 -12,3 -11,9 15,0 1,5 
Såtenäs  -15,5 -14,6 -13,8 -13,1 -12,9 -12,7 -12,4 -12,2 -11,9 -11,7 -11,4 -11,3 15,0 0,9 
Säve  -14,6 -14 -13,1 -12,9 -12,8 -12,5 -12,2 -11,9 -11,5 -11 -10,9 -10,6 15,0 4,0 
Jönköpings 
Flygplats -17,5 -16,6 -15,9 -15,3 -14,4 -14,1 -14,1 -13,7 -13,5 -13,3 -13,1 -12,8 15,2 1,3 
Visby  -10,5 -9,9 -9,7 -9,3 -9 -8,8 -8,7 -8,5 -8,4 -8,4 -8,2 -8,2 15,0 2,9 
Västervik  -15,1 -14,2 -13,3 -12,9 -12,6 -12,3 -12,1 -11,9 -11,6 -11,4 -11,3 -10,9 15,0 2,0 
Växjö  -14,4 -13,3 -12,9 -12,7 -12,2 -12 -11,9 -11,7 -11,5 -11,2 -10,9 -10,6 15,0 1,4 
Kalmar -13,3 -12,8 -12,1 -12 -11,6 -11,4 -11 -10,8 -10,8 -10,5 -10,2 -10 15,0 2,2 
Ronneby/Bredåkra -12,7 -11,8 -11,3 -11,3 -10,9 -10,7 -10,4 -10,2 -9,9 -9,6 -9,4 -9,2 15,0 2,4 
Lund  -11,6 -10,6 -10,1 -10 -9,8 -9,4 -9,4 -9,1 -8,8 -8,5 -8,2 -7,9 15,0 3,2 
 
Källa för data på DVUT: Boverket Dimensionerande vinterutetemperatur, DVUT (2009).  
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Ytterligare rapporter från Sveriges Centrum för Nollenergihus finns på  
http://www.nollhus.se 
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