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SAMMANFATTNING
Klimatförändringarna blir allt mer omfattande i takt med att jordens befolkning ökar. Den
negativa miljöpåverkan bottnar till stor del i användandet av råvaror och energiförbrukning vid
skapandet av materiella ting. Enligt energimyndigheten (2015) står byggsektorn för ca 40 % av
Sveriges totala energianvändning. För att minska energianvändningen har mål både på
nationell och internationell nivå skapats. Målen är tänkta att skapa större förståelse av ett mer
energieffektivt byggt samhälle för samtliga aktörer inom byggbranschen. En hållbar utveckling
av husbyggandet kräver förutom att värna om miljön en beaktning av de ekonomiska och
sociala aspekterna.
I det här examensarbetet har det undersökts om två specifika standardhus från en
småhusleverantör kan utvecklas till passivhus med bevarad arkitektonisk karaktär. Studien
syftar delvis till att undersöka om begreppet passivhus kan fungera som ett hållbart koncept
för byggandet av enfamiljshus. Begreppet hållbar utveckling har begränsats och en förenkling
har applicerats i arbetet. Den ekologiska aspekten representeras av energiberäkningar och
eventuella åtgärder för att standardhusen ska uppnå kraven för passivhus. Den ekonomiska
aspekten representeras av en livscykelkostnadsanalys med hjälp av nuvärdesmetoden och
återbetalningsmetoden. Den sociala aspekten representeras av en utvärdering av förändring i
boendekvaliteter vid utveckling från ett standardhus till passivhus. Studien presenterar även en
alternativ utformning av ett passivhus med avsikt att främja positiva boendekvaliteterna.
Standardhusen tillhör en småhusproducent, Intressanta hus, som har sitt huvudsäte i Västerås.
Husen utgörs av en villa på 147 m2 i ett plan med pulpettak samt en villa på 151 m2 i två plan
med sadeltak. Med anledning av Intressanta hus geografiska läge har Västerås klimat använts
som utgångspunkt vid energiberäkningarna. För att addera ytterligare en utmaning har även
möjligheter för utveckling till passivhus undersökts för standardhusen i ett subarktiskt klimat i
Kiruna. Västerås representerar därmed klimatzon III och Kiruna klimatzon I.
Resultaten avslöjade att det är möjligt att utveckla standardhuset i två plan med sadeltak till
passivhus och samtidigt bevara den arkitektoniska karaktären i de båda klimatzonerna.
Standardhuset med ett plan och pulpettak är endast möjligt att anpassa till passivhus i
klimatzon III med bevarad arkitektonisk karaktär. Livscykelkostnadsanalysen visar med hjälp av
nuvärdesmetoden att det är ekonomiskt fördelaktigt att investera i passivhus som ett koncept
för en kalkylperiod på 50 år. Den boendekvalitet som främst förändras är bostadens ljusinsläpp
och för passivhuset i ett plan är skillnaden av ljusinsläpp markant i klimatzon I.
Studiens slutsats är att konceptet passivhus är en metod av husbyggnation som främjar den
hållarbara utvecklingen i förenklad form. Resultaten är framförallt positiva för klimatzon III men
om byggnaden har låg formfaktor kan konceptet fungera bra även i kallare klimat som återfinns
i klimatzon I.
Nyckelord: lågenergihus, passivhus, energieffektivt byggande, livscykelkostnadsanalys, hållbart
byggande, lågenergihus i subarktiskt klimat, boendekvaliteter, arkitektonisk kvalitet, kvalitet i
bostaden, bostadsutformning.

ABSTRACT
The climate changes increases as the population increases. The negative environmental impact
is mostly based on the use of raw materials and energy consumption in the production of
various products. According to Energimyndigheten (2015), the building sector is the cause of
about 40 % of Sweden's total energy use. In order to reduce the energy use goals have been
created at both national and international levels. The goals are intended to create a greater
understanding of a more energy efficient society for all actors within the construction industry.
In addition to create a sustainable development of the building sector one needs to also take
in account the social and economic aspects.
This master thesis examined whether two specific standard houses from a small house
producer can be adapted to passive houses with a preserved architectural character. The
purpose of the study is partly to investigate whether the concept of passive houses can serve
as a sustainable concept of building single family houses. The concept of sustainable
development has been simplified. The ecological aspect is represented by the energy
calculations and possible actions that the standard houses need to achieve in order to meet
the requirements for passive houses. The economic aspect is represented by a life cycle cost
analysis using the Net Present Value method and the Simple Payback method. The social aspect
is represented by an evaluation of changes in living qualities as the standard houses develops
to passive houses. The study also presents an alternative design of a passive house with the
purpose of improving the accommodation qualities.
The standard houses belong to a small-house-producer, Intressanta hus, who has their main
market in Västerås. The houses is represented by a 147m2 villa with one floor and a pulpit roof
and a 151m2 villa with two floors and a pitched roof. Due to Intressanta hus geographic location,
the typical climate for Västerås has been used in the energy calculations. To add another
dimension, opportunities for developing the standard houses to passive houses have also been
investigated for the typical climate in Kiruna. Therefore Västerås represents climate zone III and
Kiruna represents climate zone I.
The results revealed that it is possible to adapt the standard house with two floors and a pitched
roof to a passive house while preserving the architectural character in both climate zones. The
standard house with one floor and a pulpit roof is only possible to adjust to a passive house in
climate zone III with a preserved architectural character. The life cycle cost analysis using the
Net Present Value showed that it is an economical advantage to invest in a passive house in a
period of 50 years. The accommodation quality that changes the most is the incident light in
the houses and for the passive house with one floor the difference of light is remarkably high
in climate zone I.
The conclusion is that the concept of building passive houses is a method that has a positive
effect on sustainable development, in a simplified form. The results are especially positive for
climate zone III but if the building has a low form factor, the concept can work well even in
colder climates.
Keywords: Low energy building, passive house, energy efficient building, life cycle cost analysis,
sustainable buildings, low energy buildings in the subarctic climate, living qualities, architectural
quality, buildings design.
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BEGREPP
Arkitektritat hus

Ett hus som skapats av en arkitekt efter beställarens
önskemål och platsens specifika förutsättningar.

Boverkets byggregler, BBR

Innehåller föreskrifter med byggregler och allmänna råd
som ska följas vid uppförande av ny byggnad eller
renovering och utbyggnad av en befintlig.

Boverkets författningssamling, BFS

Innehåller samtliga offentliga förordningar och föreskrifter
från myndigheten för samhällsplanering, byggande och
boende.

Boarea, BOA

Utgörs av utrymmen ovan mark inrättade för boende
inklusive innerväggar, hall, trappa, och förråd med ingång
från bostaden.

Ekologiskt fotavtryck

Ett mått av mängden resurser som en människa förbrukar.

Energimyndigheten

Utvecklar och förmedlar kunskap om effektivare
energianvändning och andra energifrågor till hushåll och
myndigheter och arbetar på uppdrag av regeringen.

Hushållsel

Den el som förbrukas i hushållet för att tillgodose
utrustning så som lampor, hushållsmaskiner, TV, kylskåp
och frys.

FEBY

Forum för energieffektiva byggnader.

FEBY 12

Kravspecifikation för nollenergihus, passivhus
och minienergihus.

FTX-system

Från- och tilluftssystem med värmeväxlare.

Geografisk justeringsfaktor, Fgeo

En faktor som är specifik för varje kommun och korrigerar
en byggnads energi för uppvärmning i beräkningar av
primärenergitalet.

Internationella
standardiseringsorganisationen, ISO

En organisation som skapar internationella standarder
och guider för att säkerställa att produkter och
processer utförs i enlighet att tjäna sitt syfte.

Kataloghus

Ett hus som ingår i en husproducents sortiment och kan
beställas av en kund.

Klimatskärm

Det skal i form av tak, väggar, grund, fönster och dörrar
som avgränsar byggnaden från utomhusklimatet.

Livscykelkostnad, LCC

Kostnad för en produkt eller ett system under hela dess
livstid.
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Lågenergihus

Samlingsnamn för byggnadstyper som förbrukar mindre
energi än vad gällande byggnormer kräver.

Nära-noll-energihus, NNE

En byggnad med mycket låg och en specifik
energianvändning som är nära noll. Den tillförda energin
ska i stor uträckning vara förnyelsebar och när- eller
egenproducerad.

Sveriges centrum för nollenergihus,
SCHN

En organisation som driver utveckling av
lågenergihus och har ansvaret för kravspecifikationen FEBY
12.

Specifik energianvändning

En byggnads förbrukning av energi för uppvärmning och
tappvarmvatten fördelat på Atemp och uttryckt i kWh/m2
och år.

Passivhaus Institute, PHI

Ett oberoende forskningsinstitut som
internationella standarder för passivhus.

Plan- och bygglagen, PBL

En lag i Sverige som reglerar byggande, mark och vatten
och innehåller föreskrifter som styr förutsättningarna för
exempelvis ett bygglov.

Primärenergifaktor, PEi

Primärenergi dividerad med den levererade energin till
byggnaden för en given energibärare.

Primärenergital

Det värde som beskriver byggnadens energiprestanda
uttryckt som ett primörenergital. Primärenergitalet utgörs
av byggnadens energianvändning, där energi till
uppvärmning har korrigerats med en geografisk
justeringsfaktor
(Fgeo),
multiplicerat
med
primärenergifaktor för energibärare och fördelat på A temp
(kWh/m2, år).

Totalentreprenad

En entreprenad som ansvarar för både projektering och
utförande.

tagit

fram
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TECKENFÖRKLARING
a

Årligt inbetalningsöverskott (kr)

Ai

Area för byggnadsdelens yta mot uppvärmd inomhusluft
(m2).

𝐴𝑜𝑚𝑠𝑙

Klimatskärmens invändigt omslutande area.

𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝

Arean av samtliga våningsplan, vindsplan och källarplan
som är avsedda att värmas till mer än 10° C och begränsas
av klimatskärmens insida. Area för innerväggar, öppningar
för trappa, schakt och dylikt inräknas.

𝑐

Luftens specifika värmekapacitet (J/kg, K).

𝑑

Relativ drifttid.

DVUT

Dimensionerande vinterutetemperatur. Den temperatur,
för representativ ort, som framgår av 1-dagsvärdet i ”n-day
mean air temperature” enligt SS-EN ISO 15927-5.

G

Grundinvestering (kr).

𝐻𝑇

En byggnads värmeförlustkoefficient (W/K).

i

Inflation (%).

In=0

Kostnader för år 0 (kr).

lk

Längden av den linjära köldbryggan mot uppvärmd
inomhusluft (m).

n

Antal år mellan basåret och förekomsten av kostnaden.

NUV

Nuvärde (tkr).

r

Diskonteringsränta (%).

rn

Nominell ränta (%).

T

Återbetalningstiden (år).

VFTDVUT

Byggnadens värmeförlusttal (W/m2 Atemp) anger de
specifika
värmeförluster
vid
dimensionerande
vinterutetemperatur (DVUT) och en innetemperatur på 21
grader via byggnadens klimatskärm, läckflöde och
ventilation.
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𝑞𝑙ä𝑐𝑘

Läckagets

𝑞𝑣𝑒𝑛𝑡

Uteluftsflöde (m3/s).

𝑈𝑘𝑜𝑟𝑟,𝑖

Värmegenomgångskoefficient (W/m2K) för en
byggnadsdel.

Um

Genomsnittlig värmegenomgångskoefficient (W/m2K) för
byggnadsdelar och köldbryggor i klimatskalet.

U-värde

Värmegenomgångsförmågan (W/m2K) anger hur god
isolerande förmåga en byggnad eller byggnadsdel har.

𝑣

Verkningsgrad för värmeåtervinning ur frånluften.

w

Årlig prisökning (%).

Xj

Värmegenomgångskoefficient
köldbryggor (W/K).

𝜌

Luftens densitet (kg/m3).

Ψi

Värmegenomgångskoefficient
köldbryggor.

λ

Värmekonduktiviteten (W/mK)
förmåga att leda värme.

luftflöde

genom

(m3/s).

klimatskärmen

för

(W/Km)

anger

punktformiga

för

ett

linjära

materials

INLEDNING
Studiens bakgrund och forskningsfrågor beskrivs i inledningen. Kapitlet tydliggör studiens syfte,
mål och avgränsningar samt rapportens disposition.

BAKGRUND
Det är inte någon hemlighet att människans ekologiska fotavtryck äventyrar jordens välmående
och resurser. Klimatförändringarna blir alltmer tydliga när de uttrycks i översvämningar,
smältande glaciärer, ökad växthuseffekt och stigande medeltemperaturer för att nämna några
av problemen. Jordens befolkning ökar kontinuerligt och levnadsstandarden förbättras på
många håll i världen. Sverige står procentuellt för en stor del av miljöpåverkan och om hela
världens befolkning hade lika stort ekologiskt fotavtryck som den genomsnittliga svensken
skulle 4,2 jordklot behövas för att tillgodose alla behov (Världsnaturfonden, 2017).
Hållbar utveckling är ett viktigt begrepp som utvecklats av Världskomissionen och antagits av
FN. Enligt Brundtlandsrapporten som författades av Världskomissionen till förmån för miljön
och dess utveckling på uppdrag av FN är hållbar utveckling ”en utveckling som tillfredsställer
dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina
behov” (United Nations World Commission on Environment and Development , 1987). FN
definierar begreppet hållbar utveckling som tre dimensioner i samspel som stödjer varandra
och de tre dimensionerna är ekologi, ekonomi samt socialt (Förenta Nationerna, 2012).
Enligt energimyndigheten (2015) står byggsektorn för ca 40 % av Sveriges totala
energianvändning vilket till stor del utgörs av energiförbrukning och användning av fossila
bränslen. För att minska energianvändningen har mål både på nationell och internationell nivå
skapats. Målen är tänkta att skapa större förståelse för betydelsen av ett mer energieffektivt
byggt samhälle för samtliga aktörer inom byggbranschen. Tre viktiga mål är:





Enligt punkt 11 och 13 i FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling ska städer och
bosättningar vara hållbara samt att klimatförändringar ska bekämpas.
(Regeringskansliet, 2015).
Alla nybyggnationer från och med 2021 ska vara nära-noll-energihus
(Regeringskansliet, 2016).
Riksdagens beslut om miljökvalitetsmålet God Bebyggd Miljö innefattar bland annat
mål om hållbar stadsplanering och hushållning av energi och naturresurser (Boverket
(A), 2017)

Det är många områden inom byggsektorn som måste optimeras för att energimålen ska kunna
uppnås. Ett steg på vägen är att skapa hållbara och genomtänkta byggnader som kan bidra till
minskad energiförbrukning. Lågenergihus är ett samlingsnamn för byggnader som förbrukar
mindre energi än vad gällande byggnorm säger. Passivhus är en variant av lågenergihus som är
välisolerade och värms till stor del upp av värme som alstras i byggnaden. En hållbar bostad ska
inte endast vara energieffektiv, den måste även vara ekonomiskt och socialt hållbar.
Nybyggnation av passivhus innebär i genomsnitt en högre investeringskostnad än för
konventionella byggnader. Ekonomi har en stor inverkan för kunden vid köp av en ny bostad
och den generella husköparen föredrar en lägre grundinvestering menar P. Karnehed (personlig
kommunikation, 7 augusti 2017) som är certifierad passivhusexpert. Driftkostnaderna är ofta
1
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mindre synliga än grundinvesteringarna för byggnader. Eftersom driftkostnaderna oftast är
lägre för en byggnad med passivhuskonstruktion är det intressant att analysera dess
livscykelkostnader i relation till en konventionell byggnad.
Social hållbarhet i den byggda miljön berör relationen mellan människor och bostäder.
Bostaden ska ha boendekvaliteter som ger goda förutsättningar för trivsel, gemenskap,
livskvalitet och trygghet. Boendekvaliteter definieras subjektivt och exempel på några är
ljusinsläpp, öppenhet, flexibilitet och tillgänglighet.

SMÅHUSPRODUCENTEN INTRESSANTA HUS
Intressanta hus är en småhusproducent som har sitt huvudsäte i Västerås och strävar efter att
producera ovanliga hus till vanliga priser. Företaget är en totalentreprenör som utifrån
köparens behov och smak tillsammans med arkitekter vill skapa hus som sticker ut. Visionen är
att minska avståndet mellan arkitektritade hus och kataloghus från den svenska
småhusindustrin. De fabriksproducerade husen ska ha ett rimligt pris och samtidigt ha en hög
standard på kvalité och design. (G. Hjälmeby, personlig kommunikation, 24 april 2017)
Idag har Intressanta hus inget hus som är byggt enligt passivhusprincipen. Att bygga passivhus
har diskuterats inom företaget, men avslogs på grund av att efterfrågan inte har varit tillräckligt
stor hos kunderna. Ekonomin är den största drivande parametern för kunderna och det finns
en inställning om att det är dyrare att bygga energisnåla hus. Marknaden för passivhus är
fortfarande aktuell för Intressanta hus och man funderar omkring hur ett passivhus skulle
kunna mäta sig ekonomiskt mot ett hus med den energiprestanda som företagets hus i
dagsläget har. Ett intresse finns i att undersöka vilka åtgärder som krävs för att de befintliga
husen ska uppfylla passivhusstandard och om det är genomförbart. (G. Hjälmeby, personlig
kommunikation, 24 april 2017)

2
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SYFTE OCH MÅL
Syftet med studien är att undersöka möjligheterna för att anpassa konventionella småhus till
passivhus och analysera förändringarna av boendekvaliteter och livscykelkostnader. Den
teoretiska studien genomförs på två olika geografiska platser. Intressanta hus har sitt
huvudkontor i Västerås vilket medför att orten valts för studien. För att fördjupa studien
placeras husen även i Kiruna där ett subarktiskt klimat råder. Ett syfte med studien är att
utvärdera passivhusets kompabilitet med begreppet hållbar utveckling. I studien förenklas och
avgränsas de tre grundläggande aspekterna. Den ekonomiska aspekten representeras av en
livscykelkostnadsanalys, den sociala av boendekvaliteter och den ekologiska aspekten utgörs
av passivhusets generellt låga energiförbrukning. Nedan följer de mest väsentliga målen för
studien:






Redovisa potentiella åtgärder för utveckling av standardhusen till passivhus i Västerås
respektive Kiruna och därmed skapa ett underlag för en eventuell framtida satsning på
produktion av passivhus för Intressanta hus.
Identifiera livscykelkostnaderna för respektive byggnad.
Redovisa skillnader av boendekvaliteter efter en potentiell passivhusanpassning.
Utvärdera passivhuskonceptet med avstamp i begreppet hållbar utveckling.
Baserat på värderade boendekvaliteter ska studien generera en alternativ utformning
av ett passivhus.

FORSKNINGSFRÅGOR
Huvudforskningsfråga:

Kan konventionella småhus bli passivhus och
samtidigt bidra till hållbar utveckling?

Forskningsfråga 1 (FF1):

Kan två standardhus från en småhusproducent
anpassas till passivhus i Västerås och Kiruna med
bevarad arkitektonisk karaktär?

Forskningsfråga 2 (FF2):

Är det ekonomiskt fördelaktigt för en potentiell
köpare att investera i ett passivhus ur ett
livscykelkostnadsperspektiv i Västerås och Kiruna?

Forskningsfråga 3 (FF3):

Hur påverkas boendekvaliteter vid utvecklingen till
passivhus och hur kan en alternativ utformning se ut?
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AVGRÄNSNINGAR
Studien baseras på två standardhus som har valts ut av Intressanta hus. Standardhusens
möjlighet att utvecklas till passivhus med bevarad arkitektonisk karaktär har undersökts för
placering av byggnaderna i Kiruna och Västerås. En livscykelkostnadsanalys har genomförts som
jämför standardhusen med deras potentiella motsvarighet som passivhus. En utvärdering av
standardhusens boendekvaliteter har utförts samt en analys av hur de förändras vid en
potentiell utveckling till passivhus. Byggnadstekniska beräkningar som berör konstruktion har
ej utförts. Uppvärmningssystemen för passivhusen har fastställts efter konsultation med
experter och betraktas inte i detalj.
Studien behandlar de svenska kraven som råder för projektering av passivhus enligt FEBY 12
(2017). Den internationella standarden har utvecklats i södra Europa och innehåller inga
justeringar för var bygganden är placerad. Detta medför svårigheter för byggnader som är
placerade långt norrut i Europa att uppfylla kraven och studien har därför avgränsats till de
svenska kraven. Definitionen passivhus innebär uppfyllande av krav för bland annat
energianvändning, värmeförlusttal, ljud, termiskt klimat, material och luftläckage. Fullständiga
krav finns redovisade i tabell 2. På grund av examensarbetets begränsade budget har
uppfyllandet av krav begränsats till att kontrollera specifik energianvändning, värmeförlusttal
vid dimensionerande utetemperatur och U-värde för fönster.
Eftersom studien startade innan BBR 25 trädde i kraft redovisas byggnadernas
energianvändning som specifik energianvändning och klimatzoner används istället för den
geografiska justeringsfaktorn. Kraven i FEBY 12 baseras på BBR 23 vilket är grunden till att
resultateten redovisas enligt ovan.
Prioritering och analys av boendekvaliteter utförs av författarna med stort stöd från litteratur
och forskning. Den alternativa utformningen placeras i Västerås och dess boarea liknar den för
de två standardhusen.
Begreppet hållbar utveckling förenklas från dess verkliga innebörd i studien. Social hållbarhet
definieras av goda boendekvaliteter och ekonomisk hållbarhet innebär fördelaktiga resultat i
livscykelkostnadsanalysen. Passivhusanpassningen motsvarar den ekologiska hållbarheten.
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DISPOSITION
Metod

Här presenteras vald forskningsstrategi med en
detaljerad
beskrivning
över
tillvägagångssättet för respektive
forskningsfråga.
Studiens arbetsprocess redovisas grafiskt.

Litteraturstudie

Kapitlet innehåller en sammanfattning av den
litteraturstudie som författarna genomgått inför
studiens start. Litteraturstudien avser även att skapa
en djupare förståelse inom området för läsaren så
denne kan tolka studiens undersökning och resultat.

Fallbeskrivning

Kapitlet innehåller beskrivningar av standardhusens
utformning, deras uppvärmningssystem samt
passivhusens valda uppvärmningssystem.

Energiberäkningar

Kapitlet beskriver studiens energiberäkningar.

Livscykelskostnadsanalys

Kapitlet beskriver genomförandet
livscykelkostandsanalts.

Urval och värdering av
boendekvaliteter

Här beskrivas hur boendekvaliteter har valts ut
och värderats i studien.

Alternativ utformning

Kapitlet beskriver genomförandet för att ta fram en
alternativ utformning av ett passivhus för Intressanta
hus som fungerar enligt deras huskatalog, arbetet
utförs med hjälp av Problem Seeking.

Resultat

Här redovisas studiens resultat i form av
byggnadernas energiprestanda samt åtgärdsförslag
för att standardhusen ska kunna uppfylla
passivhusstandard. Återbetalningstid och nuvärde
från livscykelkostnadsanalysen presenteras. Resultat
från värdering av boendekvaliteter och den
alternativa utformningen avslutar kapitlet.

Analys

Kapitlet analyserar studiens resultat samt eventuella
felkällor analyseras och om studiens resultat är
rimliga.

Diskussion och slutsats

Studien avslutas med svar på de inledande
frågeställningarna. Vidare diskuteras studiens
metoder och resultat. Avslutningsvis anges förslag till
områden för fortsatta studier.
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INLEDNING
Examensarbetet är ett samarbete mellan båda författarna och ämnet representerar
gemensamma intressen inom arkitektur och bostadsutformning. Ansvarsområden har
fördelats för att underlätta arbetsprocessen. Elin Carlsson har ansvarat för energiberäkningar
och livscykelkostnader medan Victoria Sörebö har ansvarat för boendekvaliteter och den
alternativa utformningen.
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METOD
Här presenteras vald forskningsstrategi med en detaljerad beskrivning över
tillvägagångssättet för respektive forskningsfråga. Studiens arbetsprocess redovisas grafiskt.

METODTEORI
Val av metod för studien har baserats på teori ur Samhällsvetenskapliga metoder, en bok av
Alan Bryman som bland annat beskriver att samhällsvetenskaplig forskning och akademisk
forskning är lika. Bryman menar att det finns två olika forskningsstrategier att angripa en studie
med och vilken strategi en studie har beror på forskningsfrågans riktning. Forskningsstrategier
beskrivs med en kvantitativ eller kvalitativ metod. En kvantitativ forskningsstrategi bygger på
kvantifiering vid insamling och analys av data medan en kvalitativ forskningsstrategi bygger på
ord och innebörd. De två olika forskningsstrategierna kan kombineras om frågeställningarna i
studien är av olika karaktär vilket då kallas för en multistrategisk forskningsstrategi. (Bryman,
2011)
Efter att studien genomförts ses validiteten för studien igenom. Studiens giltighet och
bedömning av resultaten i arbetet diskuteras i analysen, vilket innebär att studiens validitet
bedöms. Tillförlitlighet och reliabilitet ska beskrivas i analysen samt hur resultatet kan bli
detsamma om studien genomförs på nytt. Replikerbarhet bygger på hur upprepningsbarheten
av genomförandet är. (Bryman, 2011)

VAL AV FORSKNINGSSTRATEGI OCH METOD
Baserat på metodteorin har en av de två forskningsstrategierna eller en kombination av båda
definierats för varje frågeställning. Resultatet är sammanställt i tabell 1 tillsammans med
forskningsfrågornas syfte.
Tabell 1. Forskningsfrågornas syfte, forskningsstrategi och val av metod.
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FORSKNINGSFRÅGA 1
Den första forskningsfrågan har en kombinerad kvantitativ och kvalitativ forskningsstrategi
eftersom utvecklingen till passivhus genomföras baserat på insamlad teori och resultat av
framtagen data från energisimuleringar.
Tillvägagångssättet för att besvara forskningsfrågan har varit simuleringar i energiprogrammet
IDA ICE för standardhusens befintliga energiförbrukning samt för de utvecklade passivhusen. I
den iterativa processen utförs konsultation för att stärka vissa val och antaganden vid
utveckling till passivhus. Byggnadskompletteringar som utförs vid utvecklingen till passivhus
implementeras i
IDA
ICE
och
nya simuleringar
utförs för
att dessa
byggnader ska uppfylla passivhuskrav. Frågor som har drivit den iterativa processen är om det
är möjligt att genomföra och vilka åtgärder som skulle krävas i så fall. Forskningsfrågans
specifika aktiviteter beskrivs i detalj under Arbetsprocess i detta kapitel.

FORSKNINGSFRÅGA 2
En kvantitativ forskningsstrategi ligger till grund för beräkningarna i forskningsfråga 2 med
inslag från en kvalitativ forskningsstrategi vid teoriinsamling.
Frågan besvaras via livscykelkostnadsanalysen för de studerade husen. Metoden utförs
strukturerat för att främja reliabiliteten i beräkningar enligt återbetalningsmetoden och
nuvärdesmetoden som utförs på samma sätt för samtliga hus och underbyggas av insamlad
teori från litteraturstudien. Fakta om historiska energipriser har insamlats och kostnader för
komponenter i standardhusen har konsulterats med experter för att stärka genomförda val och
antaganden.

FORSKNINGSFRÅGA 3
Denna forskningsfråga har en värderande form där värderingen till viss del är subjektiv.
Forskningsfrågan anses vara av en kvalitativ karaktär eftersom ingen konkret data insamlats.
En bedömning genomförs utifrån resultatet i forskningsfråga 1 där standardhusen och
passivhusen jämförs i relation till varandra enligt olika värderingskategorier.
Värderingskategorierna har formats från urvalet av boendekvaliteter från litteraturstudien.
Värderingen genomförs i två steg, första steget värderar standardhusen och det andra steget
värderar de utvecklade passivhusen. Det utvärderades vilka skillnader som utvecklingen till
passivhus inneburit för boendekvaliteten enligt de två olika hustyperna.
Den alternativa utformningen tas fram med hjälp av Problem seeking. Arbetet med
utformningen har haft stöd i dator- och designprogram för att underlätta processen. Den
framtagna utformningen simuleras i IDA ICE för att säkerställa att byggnadsutformningen
uppfyller de krav som ställs på passivhus enligt FEBY12.
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ARBETSPROCESS
Processen genom arbetet ska vara enkelt att följa för att göra studien replikerbar enligt Bryman
(2011). I figur 1 visas studiens arbetsprocess samt hur processen och arbetsgången länkats
samman. Litteraturstudien baseras på tre huvudområden; passivhus, livscykelkostnadsanalys
och boendekvaliteter. Stora delar av studien har bestått av en iterativ process där simuleringar
och beräkningar varvats med teoretiska inslag och nya alternativ för att uppnå svar på
forskningsfrågorna.
Studien förväntas besvara huvudfrågan; kan konventionella småhus bli passivhus och samtidigt
bidra till hållbar utveckling? Huvudfrågan besvaras med stöd av resultaten från
forskningsfrågorna 1-3. Resultatet från forskningsfråga 1 (FF1) ger en grund till forskningsfråga
FF2 och FF3 med hjälp av övrig insamlad teori och antaganden. Baserat på forskningsfrågornas
resultat genomförs en analys och diskussion som avslutas med en slutsats för hela studien.

Figur 1. Schematisk bild över studiens arbetsprocess.
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LITTERATURSTUDIE
För att säkerställa arbetets kvalitet genomfördes inledningsvis en litteraturstudie. Fakta
inhämtades från studiens tre huvudområden; passivhusanpassning, livscykelkostnad och
boendekvaliteter. Litteraturstudien har till största del utförts under starten av arbetet men
samtidigt löpt aktiv under hela studien. Litteraturen består i majoritet av fack- och kurslitteratur
från bibliotek samt rapporter, artiklar och information i huvudsak från organisationerna
Boverket, FEBY, Passivhuscentrum, Statistiska Centralbyrån och Energimyndigheten. De
huvudsakliga sökmotorerna som använts vid inhämtandet av information är Google, Google
Scholar, Digitala Vetenskapliga Arkivet. De centrala sökorden har varit lågenergihus, passivhus,
energieffektivt byggande, livscykelkostnadsanalys, hållbart byggande, lågenergihus i
subarktiskt klimat, boendekvaliteter, arkitektonisk kvalitet, kvalitet i bostaden,
bostadsutformning.
Litteraturstudien har även inneburit mail- och telefonkonsultationer, personliga möten samt
studier av referensobjekt. Insamlad teori redovisas i kapitlet Litteraturstudie och skapar en
kunskapsgrund och referensram för besvarandet av forskningsfrågorna.

ENERGISIBERÄKNIGNAR
För energiberäkningarna samlades data in om de studerade standardhusen, metoder för att
utföra beräkningarna och teori för att utforma passivhus. I forskningsfråga 1 består den
centrala delen av energisimuleringar för att granska vilka åtgärder som krävs för att anpassa
standardhusen till passivhus. Energisimuleringar genomförs både i Västerås och Kiruna för
samtliga hus enligt figur 2. En energisimulering genomförs även för den konceptuella
utformningen för att kontrollera uppfyllandet av passivhuskraven. Ett detaljerat
tillvägagångssätt beskrivs i kapitlet Energiberäkningar med förtydligande om inställningar och
ställningstagande. Simuleringarna påbörjas med standardhusen och vidare görs ytterligare fyra
simuleringar för passivhusförsöken i Västerås och Kiruna.
ENERGISIMULERINGSVERKTYG - IDA ICE
Den specifika energiförbrukningen i byggnaderna har beräknats med det dynamiska
simuleringsverktyget IDA ICE 4.8 (Indoor Climate and Energy). Valet av simuleringsverktyg
baserades till största del på verktygets möjlighet att noggrant beräkna den specifika
energiförbrukningen. Vidare fanns det förkunskap om användandet av verktyget hos
författarna.
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Figur 2. Schematisk bild på genomförandet av energisimuleringar för husen i studien.

LIVSCYKELKOSTNADSANALYS
I forskningsfråga två utfördes en livscykelkostnadsanalys för att kunna dra en slutsats om det
är ekonomiskt fördelaktigt att investera i ett passivhus i Västerås och Kiruna. Standardhusen
har jämförts med dess motsvarighet som passivhus i respektive stad.
Livscykelkostnadsanalysen utfördes med nuvärdesmetoden och återbetalningsmetoden som
beskrivs närmare i litteraturstudien. I nuvärdesmetoden syftar studien till att presentera
passivhuset som ett koncept med ett uppvärmningssystem som är lämpligt för passivhus.
Återbetalningsmetoden betraktade endast byggnadernas klimatskal och lämnade
uppvärmningssystemen utanför jämförelsen.
Analysen startade med att kostnader för ingående byggnadsmaterial och uppvärmningssystem
samlades in. Resultat om specifik energiförbrukning och byggnadsdelarnas utformning erhölls
från forskningsfråga 1 och utgjorde ett underlag för att beräkna kostnaderna tillsammans med
antagna energipriser, räntor och prisutveckling. Beräkningarna genomförs enligt scenarion i
figur 16.

KONSULTATION
I studien genomfördes konsultation med sakkunniga experter som gav råd och
rekommendationer angående metoder, teori och egna erfarenheter för att säkerställa
verkligenhetsförankring av studien. Via telefonsamtal och mail har arkitekter, energiingenjörer,
passivhusexperter och försäljare av byggmaterial och uppvärmningssystem konsulterats.

URVAL OCH VÄRDERING AV BOENDEKVALITETER
Teori om boendekvaliteter samlades in under litteraturstudien och granskades. Ett urval och
sammanlänkning av de mest väsentliga boendekvaliteterna gjordes som vidare värderades
baserat på fakta från litteraturstudien och författarnas sammantagna kunskaper från
utbildningen. Urvalet delades in i tre områden som tilldelades beteckningarna A, B och C.
Värderingen genomfördes i två steg och inom de tre definierade områdena. De värderade
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boendekvaliteterna har i sin tur legat till grund för den alternativa utformningen.
Genomförandet av värderingsprocessen illustreras i figur 3.

Figur 3. Schematisk bild på värderingsgenomförandet av boendekvaliteter i studien.

ALTERNATIV UTFORMNING AV ETT PASSIVHUS
Skapandet av den alternativa utformningen bestod av en iterativ process mellan skisser och
utvärdering av boendekvaliteter. Processen startade med identifiering av byggnadens behov
och vilka funktioner som skulle uppfyllas för att nå de målet om förbättrade boendekvaliteter.
Teori rörande boendekvaliteter för utformningsprocessen samlades in via litteraturstudien.
Vid framtagandet av den alternativa utformningen har Problem Seeking använts som metod för
att nå målet med utformningen. Metoden som Pena och Parshall (2001) beskrivit är lätt att
förstå och lika användbar i alla utformning- och designprocesser. Metoden baseras på en
framtagen matris enligt en femstegsprocess där 4 faktorer värderas utifrån fem steg.

Steg 1:

Handlar om att sätta upp mål utifrån vad kunden vill uppnå och varför.

Steg 2:

Gäller fakta där det som är känt sedan innan bör framgå och analyseras.

Steg 3:

Handlar om studiens koncept och hur kunden vill framföra målen

Steg 4:

Berör identifiering av vilka behov som råder för specifik utformning.

Steg 5:

Berör problemet för de uppsatta målen och skapar en frågeställning att besvara.

Det fyra faktorer som värderas i relation till stegen är funktion, form, ekonomi och tid. Ekonomi
har inte varit en faktor för den alternativa utformningen utan fokus har legat på
boendekvaliteter och dess utformning, form och funktion. Matrisen skapar en bra förståelse
över utformningsprocessen och vad den baseras på. Processen blir således väl genomtänkt och
ger ett stöd att falla tillbaka på för att lyckas med utformningen av den alternativa
utformningen.
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Metod har genomförts för att forma så tydliga mål som möjligt men också problematiken med
att uppnå mål. Tänkbara koncepten för den alternativa utformningen har ställts mot uppsatta
mål för att granska vilka problem som kan uppstå vid utformningen av ett alternativt passivhus.
Utformningen har baserats på värderade boendekvaliteter och framtagen Problem Seeking. Det
gjorde genomförandet mer lätthanterligt och konkret genom att identifiera vilka problem som
kan råda och vilka som bör lösas. Problem seeking innebär även hur olika faktorer förhåller sig
till varandra. Den alternativa utformningen formas enligt krav och rekommendationer från
plan- och bygglagen, boverkets byggregler och SIS standarder.
REVIT OCH AUTOCAD
Byggnaderna har ritats upp i AutoCAD Architecture där även ritningar har skapats. Vidare har
den alternativa utformningen producerats i Revit Architecture där illustrationsbilder på
utformningen tagits fram med hjälp av Photoshop. Plan-, sektion- och fasadritningar redovisas
för samtliga hus och perspektivbilder för den alternativa utformningen visas.
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Kapitlet innehåller en sammanfattning av den litteraturstudie som författarna gjort inför
studiens start. Litteraturstudien avser även att skapa en djupare förståelse inom området för
läsaren så denne kan tolka studiens undersökning och resultat.

HÅLLBART BYGGANDE
Att skapa en god bebyggd miljö som främjar en hållbar utveckling är mer aktuellt än någonsin.
En hållbar utveckling bör skapas med hänsyn till sociala, ekologiska och ekonomiska aspekter
som är sammanlänkade enligt figur 4 (United Nations World Commission on Environment and
Development , 1987). Vid skapande av god arkitektur beaktas ständigt de tre
hållbarhetsaspekterna. Den sociala aspekten berör människans hälsa och välmående. I
sammanhanget innebär ekologi att minska byggandets påverkan på miljön i form av exempelvis
låg energiförbrukning och smarta materialval. Den ekonomiska aspekten symboliserar vikten
av att skapa byggnader med låga livscykelkostnader som genererar humana priser. Strannegård
(2007) menar att hållbar utveckling berör en medvetenhet och eftertänksamhet vid förvaltning
och utveckling av miljöer i samklang med ekonomiska, ekologiska och sociala aspekter.

Figur 4. Hållbar utveckling och definitionens tre ingående dimensioner.

Kyotopyramiden illustrerar hur lågenergihus kan projekteras stegvis på ett metodiskt sätt enligt
figur 5. Arbetsgången startar med en insikt över hur värme- och kylbehovet kan minimeras där
parametrarna isolering, lufttäthet, fönsterytor, fönsterplacering och ventilation med flera
analyseras. Därefter ska byggnadens elbehov minimeras med hjälp av bland annat effektiv
hushållsutrustning med standby-funktioner och närovarostyrd belysning. En analys av hur
solenergin och dagsljuset kan utnyttjas genom fönsterplacering, orientering av byggnaden,
solceller och solfångare bör utföras i nästa steg. Det är fortsättningsvis viktigt att göra det
möjligt att redovisa energianvändningen på mätare och fakturor för de boende så att de själva
till viss del kan justera sin energianvändning i hemmet. Avslutningsvis fastställs byggandens
energikälla efter platsens specifika förutsättningar. (Blomsterberg, 2009)
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Figur 5. Illustration av Kyotopyramiden.

PASSIVHUS
En betydelse av ordet passiv är att låta något ske utan att aktivt ingripa. Principen för passivhus
innebär att byggnaderna är välisolerade och värms till stor del upp av värmen som alstras i
byggnaden från solinstrålning, människor, belysning och hushållsapparater. Bygganden är
passiv i den bemärkelsen att den till relativt stora delar värms upp av de interna lasterna. Vid
varma utomhustemperaturer stängs värmen lättare ute tack vare värmetrögheten i de kraftiga
ytterväggarna och på samma sätt bevaras värmen inomhus längre vid låga
utomhustemperaturer. Passivhus är en variant av lågenergihus som uppfyller krav från
antingen svenska FEBY 12 eller internationella krav definierade av Passive House Institute.
Kravspecifikationen FEBY 12 innefattar bland annat restriktioner för en byggnads specifika
energiförbrukning och värmeförlusttal.
Generellt kan vilket uppvärmningssystem som helst väljas i ett passivhus, men systemen lämpar
sig olika bra. I passivhus är effektbehovet lägre än i ett traditionellt hus och det krävs en mer
jämn uppvärmning över året. Ett lågtemperaturssystem är mest lämpligt vid uppvärmning och
exempel på sådana system är fjärrvärme, bergvärme eller luftburen uppvärmning. Att elda i
kamin är exempel på ett högtemperatursystem, vilket passar mindre bra då systemet genererar
periodvist väldigt höga temperaturer. Värmeåtervinning i form av ett FTX-system är väldigt
vanligt i passivhus. Det finns inga krav som hävdar att ett passivhus måste ha installerad
värmeåtervinning, men däremot uppfylls troligtvis inte kraven för energiförbrukning utan
någon form av återvinning menar M. Glemme (personlig kommunikation, 4 augusti 2017) som
är certifierad passivhusexpert. Under sommarmånaderna är det inte ovanligt att uppfylla
byggandens värmebehov endast genom värmeåtervinning.

HISTORIAN BAKOM PASSIVHUSET
Principen att bygga passivhus utvecklades i Tyskland under 1970-talet. Byggnadsfysikern Dr.
Wolfgang Feist anses vara grundaren till begreppet och idén startade med några skisser av
välisolerade byggnader med trögt värmeflöde. Arbetet mot en byggnad med bättre
energiprestanda ledde fram till att byggnaderna bör ha mer isolering, tätare klimatskal,
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värmeåtervinning samt mer hänsyn till solinstrålning än den konventionella byggnaden.
(Passive House Institute, 2017)
Det första certifierade passivhuset stod klart år 1991 i Darmstadt, Tyskland, där
även Passivhaus Institut grundades 1996. Passivhaus Institute är ett oberoende och
transparent forskningsinstitut med mål att främja utvecklingen av passivhus. Principen att
bygga passivt spred sig främst till grannländerna Österrike och Schweiz vilka är de länder som
främst leder utvecklingen av passivhus. (Schnieders et al., 2015)

PASSIVHUSETS UTBREDNING I SVERIGE
De första passivhusen i Sverige skapades i samband med Lindåsprojektet utanför Göteborg
2001. Projektet har 20 radhuslägenheter fördelade över fyra huskroppar. Byggnaderna har en
träkonstruktion och ett takutsprång över balkongerna som skyddar mot för mycket solvärme
under sommaren. (Blomsterberg, 2009) Byggnaden är inte officiellt certifierad som passivhus
eftersom det inte hade etablerats någon standard för certifiering vid tiden då byggnaderna
färdigställdes.
Statistik visar att under år 2016 fanns det omkring 2 000 byggnader som var uppförda med
passivhusteknik i Sverige och av dem hade 150 certifierats enligt Hanna Wedel från
Passivhuscentrum i Västra Götaland (personlig kommunikation, 24 november 2017).
I de nordliga delarna av landet är fördelen stor att bygga energieffektivt för att minska
värmetillförseln som på grund av de låga temperaturerna under vintermånaderna är högre än
den genomsnittliga värmetillförseln i Sverige. Den pågående stadsflytten i Kiruna möjliggör
optimering av energianvändningen för att skapa en ny klimatsmart stad. Inspiration och
kunskap inhämtas från referensprojektet "Sjunde huset" i Toullavaara utanför Kiruna som är
världens mest nordliga passivhus. Byggnaden är ett samarbetsprojekt mellan NCC, Tekniska
Verken, Kiruna kommun och Luleå Tekniska Universitet. Passivhuset är ett parhus med två
lägenheter i två plan på vardera 140 m2. (Kiruna kommun, 2014)

KRAVSPECIFIKATION FEBY 12
För att en byggnad ska kunna utge sig att vara ett passivhus enligt svenska normen måste
förutom grundläggande krav från BBR ytterligare skärpta krav uppfyllas. Forum för
energieffektiva byggnader, FEBY, utsåg en expertgrupp som skapade de svenska kriterierna
för nollenergihus, passivhus och minienergihus. FEBY 12 är den aktuella kravspecifikationen
och består av en del för bostäder och en för lokaler. Sveriges centrum för nollenergihus (SCHN)
har övertagit ansvaret för kravspecifikationen efter FEBY. SCHN är en ideell organisation som
främjar utvecklingen och spridningen av energieffektivt byggande i Sverige och bildades i
december 2010. Organisationens ändamål är enligt deras stadgar att aktivt driva och stimulera
en utveckling mot lågenergihus med minimala energibehov och som kompletteras med
egenproducerad energi. Arbetsuppgifterna består av att utveckla kriterier för passivhus
och nollenergihus i Sverige samt att informera allmänheten. Organisationen har även ett
ansvar som kunskapsplattform och sprida utbildningsmaterial till aktörerna i byggbranschen.
Kunskap och erfarenheter från andra länder importeras via organisationen och en samverkan
med svenska myndigheter upprätthålls. (Sveriges centrum för nollenergihus (A), 2017)
16

LITTERATURSTUDIE
De kriterier som enligt FEBY 12 ska uppfyllas för passivhuscertifiering berör byggnadens
specifika energianvändning, värmeförlusttal, inomhusmiljö, luftläckning, och material. I tabell
2 redovisas samtliga poster som ska uppfyllas enligt FEBY 12 (2012). I bilaga II respektive IV
redovisas hur specifik energianvändning och värmeförlusttal beräknas.
Tabell 2. Krav från FEBY 12 för passivhus.

Krav enligt FEBY 12
Specifik
(kWh/m2Atemp, år)

energianvändning

Se tabell 4

Värmeförlusttal (W/m2Atemp)

Se tabell 5

Ljud från ventilationssystem

<Ljudklass B

Termisk komfort

Redovisning av inomhustemperatur för perioden april-september
eller byggnadens solvärmetillskott i form av solvärmefaktor (SVF)

Luftläckage genom klimatskärm

<0,30 l/s m2

U-värde för fönsterpartier

<0,80 W/m2K

Mätning efter byggnation

Energianvändning ska kunna avläsas på månadsbasis för hushållsel
och värmeenergi var för sig.

Material

Material ska inte ha mikrobiologisk påväxt av onormal mängd eller
avvikande lukt.

Trä

Fuktkvot <0,020 kg/kg under byggtid och <0,16 kg/kg vid inbyggnad
och under förvaltningsskedet.

De internationella kraven enligt PHI skiljer sig från de svenska. På grund av det kallare klimatet
kan det vara svårt för byggnader i Sverige att uppfylla de internationella kraven. Ett centralt
krav enligt PHI innebär att en byggnad får ha en specifik energianvändning på maximalt 15
kWh/m2 (Intressegrupp Passivhus, 2017)
Kraven i FEBY 12 baseras på BBR 23 och tidigare versioner där energianvändningen ska
redovisas med begreppet specifik energianvändning. Den specifika energianvändningen och
värmeförlusttalet justeras efter tre klimatzoner samt om uppvärmningssystemet drivs av el
eller inte. Indelningen av de tre klimatzonerna redovisas i tabell 3. Kravgränserna för
värmeförlustfaktor och den specifika energianvändningen för respektive klimatzon och
energislag redovisas i tabell 4 och 5.
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Tabell 3. Indelning av klimatzoner enligt BBR 23.
Klimatzon

Område

Klimatzon I





Norrbottens län
Västerbottens län
Jämtlands län

Klimatzon II






Västernorrlands län
Gävleborgs län
Dalarnas län
Värmlands län

Klimatzon III
















Jönköpings län
Kronobergs län
Kalmar län
Östergötlands län
Södermanlands län
Örebro län
Västmanlands län
Stockholms län
Uppsala län
Skåne län
Blekinge län
Hallands län
Gotlands län
Västra Götalands län

Tabell 4. Maximal specifik energianvändning enligt FEBY 12 för respektive klimatzon.

Maximal specifik energianvändning, Elevererad, för byggnader mindre än 400 m2 enligt FEBY 12
Eluppvärmd (kWh/m2Atemp, år)

Icke eluppvärmd (kWh/m2Atemp, år)

I

31

63

II

29

59

III

27

55

Klimatzon

Tabell 5. Maximal värmeförlustfaktor enligt FEBY 12 för respektive klimatzon.

Maximal värmeförlustfaktor VFTDVUT för byggnader mindre än 400 m2 enligt FEBY 12
Klimatzon

Värmeförlustfaktor (W/m2Atemp)

I

19

II

18

III

17
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ATT CERTIFIERA OCH VERIFIERA
Om samtliga kriterier enligt FEBY12 för passivhus är uppfyllda för en byggnad och byggherren
går i god för att detta stämmer så kan begreppet projekterat passivhus enligt FEBY12 användas.
För att en byggnad ska kunna klassas som ett certifierat passivhus krävs att dess
projekteringshandlingar granskats av SCNH som i sin tur utfärdar ett diplom. Kostnaderna för
att certifiera en byggnad varierar mellan 7 400–18 700 kr beroende på byggnadens Atemp.
Anledningarna till att få en byggnad certifierad kan vara relaterade till marknadsföring, status,
arbetsglädje och en del av ett kvalitetssäkringsarbete. Vidare kan en byggnad klassas som ett
verifierat passivhus till följd av att dess prestanda har uppmätts efter det tagits i drift.
Kostnaderna för verifiering varierar mellan 9 000–14 000 kr och verifikatet består av en plakett
som kan monteras på byggnadens fasad. (Sveriges centrum för nollenergihus (B), 2017)

BBR 25 – ENERGIHUSHÅLLNING
Det har skett en del förändringar rörande hur en byggnads energianvändning ska mätas i
förhållande till dess geografiska placering de senaste åren. I samband med att BBR 25 trädde i
kraft den 1 juli 2017 ersattes de tidigare så kallade klimatzonerna med en geografisk
justeringsfaktor. Energin som åtgår för uppvärmning divideras med en justeringsfaktor och på
så sätt kan byggnaders energianvändning enklare jämföras trots sin geografiska placering.
Justeringsfaktorerna är specifika för varje kommuns lokala väderförhållanden. Anledningen till
införandet har delvis sin grund i möjligheterna att jämföra byggnaders prestanda oavsett
geografisk placering och energityp för uppvärmning. Samtidigt kan klimatet i Sverige variera
relativt mycket över landets kust- och inlandsklimat samt nordliga och sydliga klimat och därför
anses det mer rättvist att varje kommun korrigeras individuellt. Det har även skett förändringar
gällande hur en byggnads energiprestanda ska mätas och begreppet primärenergital ersätter
den tidigare definitionen specifik energianvändning. För att erhålla en byggnads
primärenergital ska dess energianvändning utöver justeringsfaktorn även redigeras genom att
varje energibärare multipliceras med respektive primärenergifaktor. Primärenergifaktorerna
representeras av siffran 1,0 för samtliga energibärare förutom el som har faktorn 1,6.
Uppdelningen mellan eluppvärmd och icke eluppvärmda byggnader försvinner i BBR 25
eftersom funktionen ersätts av primärenergifaktorerna.
Förändringarna innebär att byggnader kan jämföras med varandra oavsett geografisk placering
inom landet och energislag som driver uppvärmningssystemet. Perioden mellan den 1 juli 2017
och 1 juli 2018 är en övergångsperiod vilket innebär att det är valfritt att förhålla sig till antingen
BBR 24 (specifik energianvändning) eller BBR 25 (primärenergital). Enligt BBR 25 ska energi från
sol, vind, mark, luft eller vatten som alstras i byggnaden eller utvinns på egendomen och
används som uppvärmning, kyla, varmvatten eller fastighetsenergi inte räknas med i
byggnadens energianvändning. Detta är en annan nyhet som skiljer sig från tidigare versioner
av BBR.
Förändringarna av hur energianvändningen mäts innebär att det skapats ett behov av en
uppdaterad kravspecifikation från FEBY. Efter övergångsperiodens slut kommer nyckeltalen i
FEBY 12 vara tämligen inaktuella och det kan därför förväntas en redigering av kraven inom en
snar framtid.
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ERFARENHETER OM FÖR- OCH NACKDELAR MED PASSIVHUS
Passivhus har en mindre negativ inverkan på miljön tack vare sin låga energiförbrukning jämfört
med en konventionell byggnad. En byggnads energiförbrukning kan inte direkt överföras till
dess miljöpåverkan då materialval med mera har en stor påverkan. Den relativt låga
energiförbrukningen ökar säkerheten mot höjda energipriser och har även på så vis en positiv
påverkan för ekonomin. Helmfridsson (2014) menar att det generellt sett skapas bra luftkvalitet
i passivhus på grund av att FTX-system, som är vanligt förekommande i passivhus, innehåller
ett renande luftfilter. Ljudkvaliteten i passivhus upplevs generellt bättre eftersom ljudet har
svårt att tränga igenom den tjocka isoleringen i byggnadens stomme. Isoleringens tjocklek leder
även till att byggnaderna har bättre resistens mot mögelangrepp (Hemfridsson et al., 2014).
Energivärlden (2008) menar att ett passivhus kräver en mer noggrann byggprocess och mer
material som kan innebära en större investeringskostnad.
Energivärlden (2008) poängterar svårigheterna med att reglera inomhustemperaturen i
passivhus. Under de varmaste och kallaste dagarna på året finns en svårighet att hålla
temperaturen jämn, det vill säga att hålla värmen utomhus på sommaren och inomhus på
vintern. Passivhuset är mer beroende av solinstrålning för uppvärmning under vinterhalvåret,
samtidigt som det kan innebära höga temperaturer på sommarhalvåret om för mycket sol
tränger in i bostaden. Det finns svårigheter för en byggnad i kalla klimat att uppnå
passivhusstandard på grund av ett större behov av uppvärmning och mindre gratisvärme i
samband med solinstrålning. (Energivärlden, 2008)
Beroende på byggnadens geografiska läge och årstid kan solinstrålning vara fördelaktigt eller
missgynnsamt. I varma klimat är solavskärmning en viktig aspekt för att undvika för höga
temperaturer under de varmaste månaderna. Skuggande träd, markiser och skugga som följd
av husets konstruktion är tänkbara lösningar för att skydda från oönskad solinstrålning. Vid
projektering bör hänsyn tas till husets placering i förhållande till väderstreck för att optimera
solvärme i kalla klimat eller avskärma solinstrålning i varma klimat. Andel fönsteryta och
fasadarea mot respektive väderstreck påverkar även energiförbrukningen. (Schnieders J. et al.,
2015)
För att minska andelen inträngande kall utomhusluft och förlust av varm inomhusluft genom
byggnadens entré under årets kalla perioder är en luftsluss ett vanligt inslag i passivhus. Det är
viktigt att luftslussen har en tydlig avgränsning mot byggnadens klimatskal för att funktionen
inte ska gå förlorad (Helmfridsson et al., 2014). Passivhus utformas ofta utan radiatorer vilket
medför en ökad möjlighet till möblering vid fönster som i sin tur bidrar till ett estetiskt mervärde
(Lindström & Nykvist, 2017).

LIVSCYKELKOSTNADSANALYS
Life Cycle Cost, LCC, är en värdefull definition som avser att beräkna kostnaderna för en
produkt eller ett system under hela dess livstid. Livstiden innebär projektering, produktion och
avslutas med rivning enligt figur 6. Systemgränserna kan variera efter projektets förutsättningar
och vad som avses utvinnas ur resultatet. Med systemgränser avses vilka delar av en produkts
eller ett systems livstid som tas i beaktning under beräkningarna. Kostnaderna grupperas ofta
efter i vilken fas de ingår i och indelningen består av investeringskostnader,
underhållskostnader, driftkostnader och rivningskostnader. Det är många variabler av indata
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som påverkar resultatet för livscykelkostnaderna i respektive fas. De består exempelvis av
kostnader för produkter i konstruktion och uppvärmningssystem, planering och projektering,
underhåll och renovering samt kostnader för den arbetskraft som utför arbetet i byggskedet.
Faktorer så som ränta, inflation, och prisökning har en stor inverkan på resultatet.

Figur 6. Schema över de kategorier som en livscykelkostnadsanalys ofta delas in i.

Livscykelkostnadsanalys kan användas vid utvärdering av hur ett projekt uppfyller kundens
ekonomiska krav. Resultatet från en LCC kan skapa en grund för viktiga beslut rörande
jämförelser mellan olika lösningar av ett projekt, investeringar av produkter eller system i ett
företag. Den internationella standardiseringsorganisationen, ISO, har utarbetat en författning
innehållandes en standard som avser att effektivisera och säkra arbetet med livscykelkostnader
för branschutövare. Standarden ska underlätta den praktiska användningen av LCC vilket ska
generera en ökad användning av verktyget i byggbranschen. Innehållet består av riktlinjer,
instruktioner och definitioner för olika metoder att utföra en LCC. Ytterligare ett mål med
standarden är att upprätta en tydlig terminologi och en gemensam metod för att säkerställa
kvalitén i utförandet av livscykelkostnadsanalyser. Att fatta beslut i relevanta och tidiga skeden
av ett projekt är en framgångsfaktor vilket kan få en naturligare del i projekt med hjälp av att
utföra en LCC. (15686-5, 2008)
Det är viktigt att vara medveten om risker och osäkerheter med att utföra en LCC eftersom
analysen inkluderar antaganden om framtida energipriser, inflation och räntor. Osäkerheterna
är beroende av kvalitéten på insamlade data, systemgränser och val av rätt metod. En
känslighetsanalys utförs med fördel för att undersöka hur resultatet kan variera vid
förändringar av de ingående parametrarna. Vid en känslighetsanalys testas hur stor påverkan
olika parametrar så som räntor och ökade energipriser har på resultatet.
Det finns olika metoder att utföra en livscykelkostnadsanalys med och det är viktigt att anpassa
metoden efter det specifika projektet för att erhålla rätt information ur resultatet.
Nuvärdesmetoden (NPV) den mest lämpliga metoden för LCC i projekt med samma estimerade
livslängd inom byggbranschen. Fördelarna med NPV är bland annat att hänsyn tas till det
aktuella penningvärdet för kostnaderna och intäkter vid specifika tidpunkter. Det bidrar till en
högre trovärdighet i resultatet framförallt vid beräkningar med längre kalkylperioder eftersom
räntor, prisökning och inflation sannolikt förändrats mer än vid en kort kalkylperiod. Om syftet
är att utföra en grov estimering av en investerings lönsamhet är den enkla
återbetalningsmetoden ett lämpligt verktyg. Den enkla återbetalningsmetoden visar efter hur
många år en investering lönar sig utan att ta hänsyn till ränta inflation och prisförändringar.
(Schade, 2009) och (Kishk et al., 2003)
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NUVÄRDESMETODEN
I nuvärdesmetoden beräknas framtidens betalningar om till dagens penningvärde och
summeras för en specifik kalkylperiod enligt ekvation (1). I metoden tas hänsyn till att inflation,
ränta och kassaflöde påverkar kostnaderna. Metoden används ofta för att uppskatta
lönsamheten i ett projekt eller en investering. Resultatet representerar inte en faktisk
merkostnad eller besparing eftersom beräkningarna baseras på en mängd osäkra antaganden
om framtidens ekonomi. Ett resultat med positivt nuvärde tolkas grovt som en lönsam
investering och på samma sätt antas ett negativt resultat indikera en icke lönsam investering.
Alternativen som jämförs måste ha samma förväntade livslängd. Eftersom nuvärdesmetoden
baseras på antaganden av prisökning och framtida räntor ska resultatet endast betraktas i sin
helhet. När resultatet är positivt och indikerar en besparing ska det endast tolkas som
ekonomiskt fördelaktigt utan att se till storleken av besparingen eftersom det finns osäkerheter
rörande utförda antaganden. Detsamma gäller att vid negativa resultat ska dessa tolkas som
ekonomiskt ofördelaktiga i sin helhet.
𝑁𝑈𝑉 = 𝑁𝑈𝑉𝐺𝑟𝑢𝑛𝑑𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟 + 𝑁𝑈𝑉𝐷𝑟𝑖𝑓𝑡𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟 + 𝑁𝑈𝑉𝑈𝑛𝑑𝑒𝑟𝑠å𝑙𝑙𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟 +
𝑁𝑈𝑉𝑅𝑖𝑣𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟

(1)

För enstaka framtida in- eller utbetalningar beräknas nuvärdet enligt Internationella
Standardiseringsorganisationen som ekvation (2) nedan redovisar (ISO 15686-5, 2008).
Kostnader som beräknas med denna formel är exempelvis kostnader som uppstår vid
renovering och ombyggnationer. För årligen återkommande belopp beräknas nuvärdet enligt
ekvation (3). Kostnader för energi är ett exempel på årligen återkommande kostnader.
𝑁

𝑁𝑈𝑉 = 𝐼𝑛=0 + ∑
𝑡=0

𝑁

𝑁𝑈𝑉 = 𝐼𝑛=0 + ∑
𝑡=0

𝐶𝑛
(1 + 𝑟)𝑛

(2)

𝐶𝑛
∗ (1 + 𝑤)𝑛
(1 + 𝑟)𝑛

(3)

𝑁𝑈𝑉 = 𝑁𝑢𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑡
𝐼𝑛=0 = 𝐾𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟 𝑓ö𝑟 å𝑟 0
𝐶𝑛 = 𝐾𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟 𝑓ö𝑟 å𝑟 𝑛
𝑛 = 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 å𝑟 𝑚𝑒𝑙𝑙𝑎𝑛 𝑏𝑎𝑠å𝑟𝑒𝑡 𝑜𝑐ℎ 𝑓ö𝑟𝑒𝑘𝑜𝑚𝑠𝑡𝑒𝑛 𝑎𝑣 𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑒𝑛
𝑟 = 𝑑𝑖𝑠𝑘𝑜𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑟ä𝑛𝑡𝑎𝑛
𝑤 = å𝑟𝑙𝑖𝑔 𝑝𝑟𝑖𝑠ö𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔

Diskonteringsräntan är en sats som beskriver avkastningskrav på investerat kapital och används
vid jämförelser av betalningars värde som sker vid olika tidpunkter. Diskonteringsräntan tar
hänsyn till effekter av rådande inflation och nominell ränta. Enligt (Wramsby & Österlund,
2002) beräknas diskonteringsräntan enligt ekvation (4).
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𝑟=

𝑟𝑛 − 𝑖
1+𝑖

(4)

𝑟𝑛 = 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑒𝑙𝑙 𝑟ä𝑛𝑡𝑎
𝑖 = 𝑖𝑛𝑓𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛

Den nominella räntan motsvarar den grundläggande ränta som genererar avkastning vid
sparande eller den ränta som betalas av låntagare vid exempelvis bolån (Europeiska
Centralbanken, 2017). Begreppet inflation innebär att den generella prisnivån i en ekonomi
stiger. Inflation är inte anledningen till att enstaka priser i en ekonomi stiger utan d är det mer
troligt att högre efterfrågan av eller minskad tillgång av en specifik produkt eller tjänst ligger
som grund till de ökade priserna. Riksbanken fungerar som en buffert för att hålla inflationen
av den svenska kronan på en rimlig nivå genom att bland annat reglera reporäntan.

DEN ENKLA ÅTERBETALNINGSMETODEN
Resultatet från återbetalningsmetoden presenterar den tid som krävs för att betala tillbaka en
investeringskostnad, enligt ekvation (5). Den mest fördelaktiga investeringen är den som
genererar kortaste återbetalningstiden. Metoden ger en grov uppskattning om huruvida en
investering är lönsam eller inte. Den enkla återbetalningsmetoden tar inte hänsyn till inflation,
ränta och prisökning. (ISO 15686-5, 2008)

𝑇=

𝐺
𝑎

(5)

𝑇 = Å𝑡𝑒𝑟𝑏𝑒𝑡𝑎𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑖𝑑𝑒𝑛 (å𝑟)

𝑎 = Å𝑟𝑙𝑖𝑔𝑡 𝑖𝑛𝑏𝑒𝑡𝑎𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠ö𝑣𝑒𝑟𝑠𝑘𝑜𝑡𝑡 (𝑘𝑟)
𝐺 = 𝐺𝑟𝑢𝑛𝑑𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 (𝑘𝑟)

ENERGIPRISER
Många fjärrvärmeleverantörer har under de senaste åren gjort större förändringar i de
prismodeller som ligger till grund för det pris som kunden betalar. Priserna tenderar att i större
utsträckning vara beroende av effektuttaget och variera i perioder under kalenderåret.
Prismodellernas ökade komplexitet gör det svårare att avgöra hur energieffektiviserande
åtgärder påverkar den ekonomiska lönsamheten. Under våren 2017 genomfördes ett
examensarbete med syfte att underlätta framtagandet av ett korrekt energipris i form av ett
verktyg i excel (Andersson & Ekberg, 2017). Studien har granskat energimarknadens utbud av
olika typer av energi- och elabonnemang. I verktyget är det möjligt att ange specifika
projektspecifik data rörande abonnemangstyp och byggnadens timvisa effektbehov för ett
kalenderår.
Nuvärdesberäkningarna tar hänsyn till prisutveckling i framtiden och därför krävs en estimering
av framtidens årliga prisökning. Ingen kan veta säkert hur prisbilden för energi kommer
utvecklas, men det finns anledning att göra väl genomtänkta estimeringar av prisutvecklingen
för att minimera risken att göra fel investeringar. Svårigheterna i att förutspå prisutvecklingen
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av energi har delvis sin grund i att energibranschen ständigt utvecklas och det kan uppstå nya
effektiva och billiga metoder att producera el som förändrar prisbilden i framtiden. Samtidigt
ställs högre krav på låg energiförbrukning vilket skulle kunna resultera i högre skatter och
avgifter för att hålla förbrukningen nere. Enligt Konsumenternas energimarknadsbyrå (2017)
har elpriset varierat mellan 20 öre/kWh och 100 öre/kWh mellan januari 2004 och november
2017, vilket tydliggör svårigheterna med att göra ett rimligt antagande om framtidens
energipriser.
I studien distribueras värmen till byggnaderna med hjälp av vattenburen energi via
fjärrvärmenätet. Fjärrvärme är en vanlig metod att värma byggnader i Sverige och anses som
relativt miljövänlig med tanke på att den ofta består av spillvärme från industrier.
Priserna för både el och fjärrvärme varierar beroende på en byggnads geografiska läge,
kundens årsförbrukning, leverantör, typ av avtal och om hushållet bor i lägenhet eller villa.
Konsumenternas pris för el består av elnätspris, elhandelspris, skatter och moms. Prognoser
för elpriser misstänker en kraftig ökning av elpriser efter 2020. (Statens energimyndighet, 2017)

BOENDEKVALITETER VID BOSTADSUTFORMNING
Vid projektering och skapandet av bostäder finns det krav och rekommendationer gällande hur
bostäder ska utformas, vilken utrustning och vilka rumsfunktioner som ska finnas samt hur
bostäderna ska dimensioneras. Kraven och rekommendationerna finns för att garantera den
minsta tänkbara kvaliteten i bostäder. Dessa krav och rekommendationer återfinns i Plan- och
bygglagen, Boverket byggregler och hos Swedish Standards Institute.
Plan- och bygglagen, PBL, är en lag som är framtagen av Sveriges riksdag innehållandes
bestämmelser rörande planläggning av mark, vatten och byggande (Boverket (C), 2017). Enligt
krav i PBL ska en byggnad vara lämplig för sitt ändamål, ha en god form, färg och
materialsamverkan samt vara tillgänglig för människor med nedsatt rörelse- och
orienteringsförmåga. Dessa krav ska uppfyllas vid all typ av nybyggnation. (Boverket (D), 2017)
Boverkets byggregler, BBR, innehåller föreskrifter och allmänna råd som gäller när byggnader
ska uppföras eller förändras. Några av de områden som berörs i BBR är tillgänglighet,
bostadsutformning, rumshöjd, hälsa och miljö samt säkerhet vid användandet av en bostad.
Föreskrifterna i BBR preciserar lagar och förordningar från riksdag och regering (Boverket (E),
2017).
I Boverkets byggregler definieras boendekvaliteter som en praktisk- eller upplevelsemässig art
(Boverket (B), 2017). Den praktiska arten berör exempelvis förvaringsutrymmen medan den
upplevelsemässiga arten exempelvis kan handlar om siktlinjer. Siktlinjer innebär öppna
riktningar genom bostaden vilket påverkar uppfattningen av en bostads omslutenhet eller
öppenhet. Krav och rekommendationer i BBR ska uppfyllas för att uppnå minimal
boendekvalitetet. (Boverket (F), 2017)
Dimensionerande mått för tillgänglighetsanpassning i en bostad återfinns i BBR. Ett
dimensionerande vändmått består av en cirkel med diametern 1,30 meter som är anpassat för
en inomhusrullstol att kunna vända samt öka säkerheten för att en person med nedsatt
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rörlighet ska kunna utnyttja bostaden. Andra dimensionerande mått för
tillgänglighetsanpassningen av en bostad är kravet om minst 2,40 meter i rumshöjd som det
lägsta dimensionerande måttet i bostäder. I småhus däremot får källare, vinds- och
suterrängvåningars rumshöjd lägst vara 2,30 meter. (Boverket (B), 2017)
Bostäder ska dimensioneras, inredas och utrustas med hänsyn till långsiktig användning och
det finns det krav på rumsfunktioner som bör uppfyllas. Personhygien, daglig samvaro, sömn
och vila, matlagning, måltider, entréutrymme med förvaringsmöjlighet, tvätta och torka tvätt,
förvaring är rumsfunktioner som bostaden ska uppfylla. Om bostaden ska uppföras i mer än ett
plan måste entréplan inrymma ett hygienrum, sovalkov (avskild del av rum),
matlagningsmöjlighet, måltidsutrymme, utrymme för sittgrupp, entréyta, förvaringsyta samt
tvätt och torkmöjligheter. (Boverket (B), 2017)
Utformning av bostäder ska ge tillgång till direkt dagsljus och vara god i rum där människor
vistas mer än tillfälligt. Vardagsrum, kök och sovrum är rum där människor vistas mer än
tillfälligt. Direkt dagsljus definieras som det infallande ljuset genom ett fönster. Det finns olika
typer utav dagsljus; direkt och indirekt. Solljus som faller in i rummet utan att reflekteras är
direkt solljus medan ljus som når in i ett rum utan fönster kallas indirekt dagsljus. (Boverket (B),
2017)
För att dagsljuset ska uppnå god standard i ett rum bör fönsterglasarean minst vara 10 %
av golvarean. I rum där människor vistas mer än tillfälligt bör minst ett fönster vara placerat för
att kunna följa dygnets variationer i miljön utanför bostaden. Dygnets variation handlar om att
kunna avläsa tidpunkterna i form av ljusets påverkan. Ett takfönster är inte tillräckligt som
dagsljuskälla och ger ingen större inblick i dygnets variation (Boverket (B), 2017).
Vid bostadsutformning är det lämpligt att förhålla sig till de tydliga normsamlingar som finns
för projektering av bostäder. Standarden SS 91 42 21:2006 och Standarden SS 91 42
22:2006 som upprättats av Swedish Standards Institute bildar ett lämpligt verktyg vid planering
av en bostads möblerbarhet och tillgänglighet. De innehåller vilka måttbestämmelser som bör
eftersträvas i en bostad samt vad en bostad behöver inrymma för utrustning och planering av
bostadens funktioner. Syftet med de två standarderna är att säkra en god bostadsplanering
genom förmedling av kunskap. Bostadsutformning handlar inte enbart om de mätbara värdena
i bostaden utan även andra värden som bland annat ljus, rumssamband, välutnyttjade ytor
samt utblickar. (Swedish Standard Institute, 2017)
För att minimikraven för utformning av en bostad ska säkerställas gäller det att följa de krav
och riktlinjer som finns i Plan- och bygglagen samt i Boverkets byggregler. Det bör också framgå
för vem, för vad och ur vems synvinkel boendekvaliteterna är definierade och värderade för att
begreppet ska bli betydelsefullt vid bostadsutformning. Bostadskvalitet är något värdefullt,
eftertraktat, viktigt och har en beskrivande egenskap. (Strannegård, 2007)
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MÄTBARA OCH OMÄTBARA KVALITETER
Innebörden av begreppet kvalitet är svårdefinierat och är ofta med vid bedömning, värdering
och upplevelse av en bostad. Det finns många olika sätt att se på boendekvaliteter och en
boendekvalitet för en individ kan ha en helt annan betydelse för en annan individ. (Strannegård,
2007). Enligt Nationalencyklopedin (2018) betyder kvalitet egenskap och har en beskrivande
form.
Boverket menar att bostadsutformningen inte bara handlar om enstaka kvaliteter och aspekter
utan om en helhet. Alla ingående delar i en byggnad påverkar byggnaden och kan gemensamt
ses som ett system. Oavsett om det gäller trivsel, ljusinsläpp, luftkvalitet eller energiförbrukning
så påverkar samtliga delar det slutliga resultatet. (Boverket, 2006)
Arkitektur och bostadsutformning kan ses som ett konstnärligt uttryck men samtidigt ska
arkitekturen vara funktionell för de som ska bo där. En bostad bedöms och upplevs ofta utifrån
mätbara och omätbara kvaliteter. Arkitektur handlar om en balans mellan de mätbara och
omätbara kvaliteterna och vad som tillhör en mätbar eller omätbar kvalitet beskrivs nedan
(Nylander, 1999).
MÄTBARA KVALITETER
Fysiska egenskaper i en bostad värderas som mätbara kvaliteter. De kvaliteterna som fysiskt
kan avgränsas eller mätas är exempelvis möblerbarhet, tillgänglighet och utrustning. Mätbara
kvaliteter är enklare att hantera och tillfredsställa än de omätbara kvaliteterna vid
bostadsutformning (Nylander, 1999). Många av de mätbara kvaliteterna har sin grund i lagar
och rekommendationer och är kvaliteter som kan mätas och bedömas utan en personlig åsikt.

Tillgänglighet

I bostäder finns det krav på tillgänglighet som därmed
blir en mätbar kvalitet eftersom kraven går att
kontrollera. Det finns tre grader av tillgänglighet vid
tillgänglighetsanpassning och denna studie berör den
normala nivån som handlar om tillgängligheten i en
bostad. (Bodin, 2010)

Möblerbarhet

Enligt svensk standard finns möbleringsmått där
konsten är att försöka skapa så mycket funktionell yta
som möjligt. Den funktionella ytan är den yta som ej
är möblerad men som fortfarande kan nyttjas och
försöka användas till så många funktioner som
möjligt. (Bodin, 2010)

Utrustning

Vid utformning av en bostad finns det restriktioner om
vilken storlek ytor som kök och hygienrum ska ha för
att anpassas till det antal boende som bostaden är
avsedd för. Köksinredning och inredning i hygienrum
är fast inredning och ska finnas i en bostad medan
möbler räknas som lös inredning. (Bodin, 2010)
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OMÄTBARA KVALITETER
Egenskaper som upplevs av de boende i en bostad benämns som omätbara kvaliteter.
Omätbara kvaliteter som mer eller mindre kan upplevas i en bostad är, material och detalj,
rörelse, rumsorganisation och dagsljus, generalitet och flexibilitet. Dessa kvaliteter kan
betraktas som estetiska egenskaper och upplevelsen av dessa kan variera från individ till individ.
De omätbara kvaliteterna är betydelsefulla för upplevelsen av bostaden. De estetiska
egenskaperna som ofta lyfts fram i litteraturen när det handlar om omätbara kvaliteter beskrivs
nedan. (Forshed & Nylander, 2011)

Material och detalj

Vi människor påverkas ständigt av intryck som formar
oss och vår omgivning. Material och detaljer i en
bostad påverkar intrycket och kan ge en upplevelse av
exempelvis omsorg samtidigt som bostadens detaljer
och material kan spegla de boende. Levande material
som exempelvis trä och sten kan ofta bidra till ett
positivt intryck eftersom materialen åldras och
förändrar karaktär under lång tid vilket kan skapa en
personlig prägel för de boende. De levande
materialen öppnar även en relation till naturen samt
en emotionell och fysisk närhet till de boende från
materialens slitage som samtidigt sätter karaktär och
spår. Hemkänslan är viktigt i en bostad och skapas
med hjälp av material och detaljer som gör bostaden
personlig och unik. (Forshed & Nylander, 2011)
Material och detaljer i bostaden kan också väljas och
utformas för att bestämma vilken typ av underhåll
som önskas. Vissa material ger upphov till minimalt
underhåll och värderas med en god kvalitet. Exempel
på sådana material är trä, sten, plåt som är
förnyelsebara material och tål slitage, vilket kan ge en
lång hållbarhet. (Forshed & Nylander, 2011)

Rörelse

För att uppleva bostadens arkitektur i sin helhet är
rörelsen genom bostaden en förutsättning. Hur vi rör
oss i bostaden är av stor betydelse för upplevelsen av
axialiteten. Rörelse i bostaden handlar om rundgång,
rytm och rummets öppningar. Att skapa ett mönster
och rytm med rundgång genom bostadens rum ger
indikationer på att känslan av bostaden upplevs som
rymlig. Rörelsen kan handla om möjligheten för
boende att röra sig från rum till rum genom en rundgångsrörelse med förutsättning att bostadens rum
utformats med flera öppningar. Rundgång ger en
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känsla av en samverkande helhet. Bostadens rörelse
baseras även på faktorer som rumsstorlek, ljus och
form. Rytmen i bostaden varierar beroende på
rummens storlek, genom större rum sänks
hastigheten för att hinna orientera sig medan mindre
rum går snabbare att läsa av. Att kunna röra sig genom
en bostad på olika sätt ökar upplevelsen av bostaden.
(Forshed & Nylander, 2011)

Rumsorganisation

Forshed och Nylander beskriver rumsorganisationen i
en bostad enligt fem olika planmodeller.
Centralrumsplanen är uppbyggd runt ett större
centriskt rum med mindre omkringliggande rum, där
samtliga ytor ses som offentlig eftersom det inte finns
någon segregation mellan det större offentliga
rummet i bostaden och de mindre privata rummen.
Funktions- och teknikindelade planer utmärker sig
genom en samordnad planering av installationer,
exempelvis när kök och bad förläggs vägg i vägg. Den
tredje planen, korridorsplanen, innebär att med hjälp
av neutrala ytor i form av korridorer kunna nå samtliga
rum. Denna bostadsuppbyggnad bygger på att
samtliga rum i bostaden är återvändsrum, det vill säga
rum som endast nås via en ingång. I mittdelsplaner
finns en avgränsande mittdel med förråd, passager
och wc. Större rum finns på ömse sidor om mittdelen.
Den sista planen, zonerad plan, har en uppdelning
mellan privata och offentliga delar av bostaden.
Bostaden har fördelats i zoner där de privata rummen
placerats i anslutning till varandra och motsvarande
för de offentliga rummen. (Forshed & Nylander, 2011)
Att en bostad utformas med privata och offentliga
rum är en del av rumsorganisationen och en viktig del
av bostadens arkitektur. Privata rum i en bostad är
exempelvis sovrum där du har möjlighet att kunna
vara privat. Det offentliga rummet i bostaden har
sociala ytor så som vardagsrum samtidigt som ett
yttre offentligt rum har betydelse för utomhusmiljön
kring en bostad så som en gata. Rumsorganisationen
kan beröra relationen mellan det inre privata rummet
och det yttre offentliga rummet på gården beroende
på dess utformning. Valmöjligheten att kunna vara
privat eller offentlig i en bostad är viktigt för
integriteten och har stor betydelse för arkitekturen.
28

LITTERATURSTUDIE
Entrén till en bostad är den tydliga plats där det yttre
offentliga rummet möter de övriga rummen och ska
markera trygghet och integritet. Det är viktigt att en
bostad förmedlar integritet och att de boende kan
välja att vara privata. Ett gränsrum, exempelvis
balkonger kan skapa en distans mellan det yttre
offentliga rummet och det inre privata rummet. Det
bidrar till en större avskildhet mot det yttre offentliga
rummet och de boende får en större möjlighet i att
vara privat (Forshed & Nylander, 2011)
Samordningsmöjligheter i bostaden är också
kvaliteter som värdesätts. Ett exempel av en
samordningsyta är där funktionsytor som kök och bad
är samlade för att samordna installationsutrymmen.
En väl genomtänkt planlösning skapar i sin tur smarta
samordningsmöjligheter. (Forshed & Nylander, 2011)

Dagsljus

I en bostad är dagsljus en betydelsefull faktor som
påverkar upplevelsen av de omätbara kvaliteterna.
Det infallande ljuset i bostaden förstärker karaktären
av öppenhet i rummet och bostaden, där även målen
för siktlinjer och rörelser blir tydligare. Olika
karaktärer i bostaden framhävs med dagsljuset från
det infallande solljuset och skuggorna skapar
föränderliga mönster i bostaden som kan följas och
påverkar formers karaktär. Det är vanligt att de
karakteristiskt omslutna rummen, det vill säga ett rum
med mindre öppningar som inte leder
uppmärksamheten vidare, har en mer dämpad
ljusstyrka än de öppna rummen i bostaden. En bostad
tar emot och skyddas mot dagsljuset på många olika
sätt. Fönsters utformning har betydelse för hur ljuset
faller in i bostaden och takutsprång kan ge skydd mot
solen. Människans blick drar sig mot ljuset och en
viktig insikt är att bostadens uttryck upplevs olika
baserat på dygnets olika ljus. (Forshed & Nylander,
2011)

Generalitet och flexibilitet

Proportioner och storlekar av rum är viktigt för
tillgängligheten och användbarheten i bostaden. Ett
rum som rymmer olika funktioner och ger möjlighet
till möbleringsvariation är mångsidigt och kan
benämnas som ett generellt rum. De generella
rummen skapar en långsiktig användbar och flexibel
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bostad som rymmer många behov och funktioner. En
förutsättning för bostadens generella och flexibla
användning kan vara rum med många öppningar. Det
ökar rörelsemöjligheterna och variationen genom
bostaden men ger samtidigt mer kommunikationsyta
som i sin tur minskar möblerbarheten i bostaden.
(Forshed & Nylander, 2011)
En flexibel bostad berikar de boende med möjligheten
till förändring av rumsformer med hjälp av till exempel
flyttbara väggar. Den flexibla bostaden innebär en
social stabilitet som ska ge de boende en möjlighet att
bo kvar med potential att bostaden kan anpassas till
olika familjekonstellationer vilket dagens moderna
bostad kan behöva erbjuda. (Forshed & Nylander,
2011)

HÖGT VÄRDERADE KVALITETER
När människor betraktar boendekvaliteter är det vanligast att de mätbara kvaliteterna så som
möblerbarhet, dagsljus, insynsskydd, effektiva ytor samt energieffektiva tekniska system
värderas högst. Arkitekter däremot värderar kvaliteter som flexibilitet, relation mellan ute och
inne samt en god arkitektonisk kvalitet. Arkitekter anser vanligtvis att en kombination av
tekniska, funktionella, estetik, symboliska och sociala värden skapar arkitektonisk kvalitet
(Kazemian & Rönn, 2006). Boendekvaliteter behöver inte vara lika i alla bostäder utan har en
egen prägel i relation till den specifika byggnaden och platsen. (Grange & Werner, 2011)
Begreppet boendekvalitet kan vara något som syns, beskrivs, upplevs, värderas, planeras,
kontrolleras eller mäts. Boendekvalitet och dess uppfattning varierar över tid och nya kvaliteter
uppkommer ständigt (Kazemian & Rönn, 2006). En sammanställning av högt värderade
boendekvaliteter återfinns i figur 7 och ger en kort beskrivning av deras innebörd. (Kazemian &
Rönn, 2006).
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Figur 7. Beskrivning av högt värderade boendekvalitet
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Kapitlet innehåller beskrivningar av standardhusens utformning, deras uppvärmningssystem
samt passivhusens valda uppvärmningssystem.

STANDARDHUSEN
Arbetets studerade objekt representeras av två villor ur huskatalogen som Intressanta hus har
tagit fram. Husen är utvalda av företaget och ska reflektera två vanligt förekommande storlekar
och former vid beställningar av deras hus. I studien benämns husen under samlingsnamnet
standardhus där namnet avslöjar information om dess karaktär, BOA och antal våningsplan.
Utvalda byggnader
C3:151
M1:147

Karaktär
Classic
Modern

Våningsplan
1,5
1

BOA (m2)
151
147

Figurerna 8-11 föreställer visualiseringar och planlösningar för byggnaderna C3:151 och
M1:147. Skalenliga planritningar, sektioner och fasadritningar återfinns i bilagorna VIII och IX.
På ritningarna för M1:147 finns en carport och förråd i anslutning till byggnaden som inte tas i
beaktning under studien.

’
Figur 8. Visualisering av C3:151 (Intressanta Hus, 2017)

Figur 9. Visualisering av M1:147 (Intressanta Hus, 2017)
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Figur 10. Planlösning för plan 1 och 2 i C3:151 (Intressanta Hus, 2017)
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Figur 11. Planlösning för M1:147 (Intressanta Hus, 2017)
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BYGGNADSDELAR
Alla ingående byggnadsdelar i C3:151 och M1:147 har samma uppbyggnad av material och
dimensioner. Följande underrubriker redovisar uppbyggnaden av tak, grund, mellanbjälklag,
ytter- och innerväggar baserat på ritningar i bilaga VIII och IX.
TAK
Taket vilar på takbjälkar av trä och den
mellanliggande isoleringen består av 500mm
lösull. Innertaket består av gipsskivor på
glespanel. Takbeklädnaden skiljer sig mellan
de två standardhusen där M1:147 har
takpapp och C3:151 en tätskiktsmatta. Figur
12 ger en grafisk beskrivning över takets
ingående delar.

Figur 12. Illustrerat snitt av taket.

GRUND
Grunden utgörs av en platta på mark.
Plattan består av en isolerskiva och
betong som beskrivs i figur 13.

Figur 13. Illustrerat snitt av grunden.

VÄGGAR
I standardhusen finns tre typer av väggkonstruktioner; yttervägg, bärande innervägg samt icke
bärande innervägg. Samtliga väggar har en genomgående träkonstruktion med
mineralullsisolering och beskrivs närmare figur 14.

Figur 14. Illustrerade väggsnitt för samtliga väggkonstruktioner i standardhusen.
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MELLANBJÄLKLAG
Mellanbjälklaget i C3:151 består av
balkar i trä och mineralullsisolering i
skivor. En grafisk beskrivning på
mellanbjälklaget återfinns i figur 15.

Figur 15. Illustrerat snitt genom mellanbjälklaget.

DÖRRAR OCH FÖNSTER
Samtliga fönster och terassdörrar är tillverkade av producenten Velfac. Fönsterna är av typen
3-glas och har ett U-värde på 0,9 W/m2,K (Velfeac, 2017). Ytterdörrarna tillverkas av Ekstrands
och har även de ett genomsnittligt U-värde på 0,9 W/m2,K (Ekstrands, 2017).

UPPVÄRMNINGSSYSTEM I STANDARDHUSEN
Standardhusen värms upp med fjärrvärme som distribueras med golvvärme och
frånluftsvärmepumpen F730 från Nibe. Pumpen utvinner värmeenergi ur den varma frånluften
som leds via ett kanalsystem till pumpen från byggnadens rum. Värmen överförs till vatten som
via golvvärme återförs i rummen. För att tilluften ska uppnå önskad temperatur innan
distribution i byggnaden kompletteras uppvärmningen med fjärrvärme. Pumpen förser även
byggnaden med tappvarmvatten. (NIBE, 2017)

DE UTVECKLADE PASSIVHUSEN
Vid undersökning av möjligheter att utveckla standardhusen till passivhus utgår studien från
samma byggnadsdelar som finns beskrivet för standardhusen ovan. I resultaten kommer de
åtgärder som krävs för att standardhusen ska uppfylla krav för passivhus presenteras.
UPPVÄRMNINGSSYSTEMET I PASSIVHUSEN
Det befintliga uppvärmningssystemet har granskats översiktligt med stöd av specialister inom
utformning av passivhus för att undersöka marknaden efter lämpligaste lösningen. Nedan
redovisas resonemang rörande uppvärmningssystem i passivhus och avslutas med en
presentation av det utvalda systemet.
Passivhusets konstruktion med riklig isolering och god täthet i klimatskalet skapar en trög
värmeöverföring. Konstruktionen möjliggör goda förutsättningar för att värma byggnaden
enbart genom värmeåtervinning via tilluften under de månader som anses vara
uppvärmningsfria. Det beror på att mängden energi som behöver tillföras för att uppnå den
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önskade inomhustemperaturen är mindre än i ett konventionellt hus och därför kan den
återvunna energin ur från luften räcka under de uppvärmningsfria månaderna. Andelen
uppvärmningsfria månader varierar beroende på var byggnaden är placerad. En byggnad anses
vara uppvärmningsfri när den genomsnittliga utomhustemperaturen per månad är över tio
grader och i Kiruna inträffar det vanligtvis endast under juli och augusti (Husbyggaren, 2016).
Motsvarande uppvärmningsfria månader för Västerås är maj till september (Climate Data (A),
2017). Enligt P. Karnehed (personlig kommunikation, 7 augusti 2017) som är certifierad
passivhusexpert finns det flera lämpliga lösningar för uppvärmningssystem i passivhus. Vidare
menar han att det optimala uppvärmningssystemet varierar mellan projekt eftersom
förutsättningarna är olika. De olika förutsättningarna kan vara varierande möjligheter att
installera bergvärme till följd av berggrundens egenskaper och rådande situation för fjärrvärme
i kommunen.
Kiruna har stora mängder spillvärme från industrin. Tekniska Verken i Kiruna har uttalat ett mål
att inom10-15 år avveckla Kirunas värmekraftverk som idag utvinner värme från förbränning av
sopor. Istället ska enbart fjärrvärme försörja staden med återvunnen spillvärme från industrin.
Med anledning av Kirunas målsättning anses det mest lämpligt att använda sig av fjärrvärme
för uppvärmning av byggnaderna som placeras i Kiruna. (Byggindustrin, 2015)
Även i Västerås finns fjärrvärme tillgängligt i kommunen från ett kraftvärmeverk som
producerar el och värme genom förbränning. Verket förbränner till största del biobränsle från
skogen samt hushålls- och träavfall. En stor del av avfallet som bränns hade deponerats om
alternativet med förbränning till förmån för fjärrvärme inte funnits. Att ta tillvara på det avfall
som människan redan skapat men inte längre använder bidrar till att även denna typ av
fjärrvärmekälla är ett miljövänligare alternativ. Producenten är Mälarenergi och de har som mål
att förbränningen ska vara fossilfri år 2020. (Mälarenergi, 2017)
Värmeåtervinning ur frånluften är nödvändig för att kunna uppfylla de stränga kraven för
energiförbrukning som ställs på passivhus i FEBY 12. Claes Jäderholm är specialist på
uppvärmning av bostäder genom tilluft och arbetar på REC Indovent som är experter på
inneklimat i lågenergihus. Enligt C. Jäderholm (personlig kommunikation, 6 juli 2017) är ett FTXaggregat med förstärkt vattenbatteri en passande lösning för uppvärmning av ett passivhus
med boarea runt 150 m2 och de specifika förutsättningar som hör till studiens byggnader.
Det rekommenderade och valda FTX-aggregatet är REC Temovex Blue och har en
återvinningsgrad av värme på 90 %. Den roterande värmeväxlaren utvinner värmeenergi ur
frånluften som tillförs i uteluften innan den strömmar in i byggnaden som tilluft.
Vattenbatteriet, som är kopplat till fjärrvärmen, förser tilluften med kompletterande
värmeenergi vid tillfällen då frånluften inte är kapabel att generera en temperatur på 21° C som
är den dimensionerande inomhustemperaturen. Aggregatet har formen av ett vitt skåp med
måtten 482 x 670 mm och placeras lämpligast i uppvärmda utrymmen som badrum, tvättstuga
eller liknande. Styrsystemet kan programmeras för att minimera förbrukning när de boende
inte befinner sig i hemmet. (REC Indovent (A), 2017)
Ur komfortsynpunkt kan det vara fördelaktigt att installera golvvärme i badrum och hall samt
för att hålla ytor som ständigt utsätts för fukt torra. Elburen golvvärme innebär en relativt låg
installerad effekt till följd av de små ytorna i badrum och rekommenderas även ur ett
ekonomiskt perspektiv framför vattenburen golvvärme (C. Jäderholm, personlig
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kommunikation, 6 juli 2017). Den elburna golvvärmen medför inte att byggnaden bör definieras
som eluppvärmd installationen sker ur en komfortaspekt. I studiens passivhus installeras
elburen golvvärme i badrum och hall.
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Följande kapitel beskriver genomförandet av studiens energiberäkningar. Beräkningar har
utförts i simuleringsprogrammet IDA ICE för att ta fram den specifika energianvändningen för
standardhusen. Vidare tas åtgärdsförslag fram för hur standardhusen kan utvecklas för att
uppnå passivhusstandard för byggnaderna som är placerade i Västerås och Kiruna. De nio
scenariona benämns i det fortsatta arbetet som i listan nedan.










C3:151 i Västerås
M1:147 i Västerås
PassivC3:151 i Västerås
PassivM1:147 i Västerås
C3:151 i Kiruna
M1:147 i Kiruna
PassivC3:151 i Kiruna
PassivM1:147 i Kiruna
Alternativ utformning i Västerås

Vid beräkningarna i IDA ICE används ideal heater för uppvärmning samt en standard plant för
ventilation och värmeåtervinning. För att skapa trovärdiga resultat krävs det implementeringar
i programmet med information om klimat, geografi och värmetillskott i form av internvärme
med mera. Detaljerad information om förutsättningar för energimodellen återfinns i tabell 6
nedan och efterföljande avsnitt. Schabloner och antaganden om energimodellens
förutsättningar är i första hand hämtade från BEN 2 som är Boverkets föreskrifter och allmänna
råd om fastställande av en byggnads energianvändning vid normalt brukande under ett
normalår. För komplettering har rekommendationer från SVEBY använts, som är ett
branschöverskridande program som tar fram hjälpmedel för överenskommelser om
energianvändning.
Tabell 6. Indata för interna laster och energispecifika detaljer till beräkningsprogrammet IDA ICE.

Indata

Värde

Till- och frånluftsflöde

0,35 l/s, m2

Inomhustemperatur

21° C

BEN 2

Personvärme

80 W = 0,74 MET

BEN 2

Närvarotid

Kl. 17-07, 7 dagar i veckan

BEN 2

Antal personer i husen

4 personer

FTX verkningsgrad

0,9

Tappvarmvatten

20 kWh/m2, år

BEN 2

20 %

SVEBY

Vädringspåslag

4 kWh/m2, år

BEN 2

Hushållsel

30 kWh/m2, år

BEN 2

Värmetillskott från hushållsel

70 %

BEN 2

Värmetillskott
tappvarmvatten

från

Källa
BBR

39

ENERGIBERÄKNINGAR
I Sverige finns det inga krav eller rekommendationer på att installera kyla i bostäder. I
simuleringarna tas därför ingen hänsyn till då inomhustemperaturer överstiger den
rekommenderade i BBR under sommarmånaderna. Det antas istället att de boende reglerar
inomhustemperaturen genom vädring och använder solavskärmning i form av markiser och
persienner. I beräkningarna används en schablon för den genomsnittliga värme som vädras ut.

KLIMATDATA
Klimatdata för Kiruna respektive Västerås implementeras i simuleringarna för att återskapa
verklighetstrogna klimatförhållanden för temperatur, solstrålning och vind.
Kiruna återfinns i klimatzon I där ett subarktiskt klimat råder vilket innebär långa och kalla
vintrar. Endast under juli och augusti månad är medeltemperaturen över 10 grader och en
byggnad kan räknas som uppvärmningsfri. Polarnatt innebär att solen inte stiger över
horisonten och det inträffar norr om norra polarcirkeln och söder om södra polarcirkeln.
Fenomenet råder under några veckor varje år i Kiruna och innebära låga nivåer tillförd
värmeenergi från solen samt extremt kallt klimat (Husbyggaren, 2016).
Västerås ligger i klimatzon III och har ett betydligt mildare klimat än Kiruna. Det mildare klimatet
kommer innebära färre utmaningar vid anpassning till passivhus.
Kirunas årliga genomsnittstemperatur är -2,2° C (Climate Data (B), 2017) och Västerås årliga
genomsnittstemperatur är 6,0° C (Climate Data (A), 2017). Fullständiga
genomsnittstemperaturer, vindhastighet och relativ luftfuktighet redovisas månadsvis för
Kiruna och Västerås redovisas i bilaga VI.

KÖLDBRYGGOR
En köldbrygga är ett område i en byggnads klimatskal med högre värmeledningsförmåga än
dess omslutande material. Köldbryggor delas in i linjära och punktformiga. De linjära
köldbryggorna uppstår där byggnadsdelar ansluter till varandra, exempelvis mellan yttervägg
och tak eller runt dörrar och fönster. De punktformiga köldbryggorna uppstår bland annat i
konstruktionsdetaljer som infästningar och i byggnadens hörn. De punktformiga köldbryggorna
kan bortses från eftersom de vanligtvis uppstår i skärningspunkter mellan två linjära
köldbryggor och har på så vis redan tagits i beaktning (Petersson, 2009).
För att minimera köldbryggor krävs en genomtänkt isolering vid projektering och noggrannhet
under produktionen. Köldbryggor kan antas som en procentuell andel av den genomsnittliga
U-värdet eller beräknas med hjälp av schabloner. I den här studien har schablonvärden för
linjära köldbryggor implementeras i modellerna i IDA ICE enligt Petersson (2009) och tabell 7
nedan.
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Tabell 7. Schablonvärden för linjära köldbryggor enligt Petersson (2009).

Linjära köldbryggor
Förlustfaktor Ψi (W/Km)

Anslutning
Tak - Yttervägg

0,02

Yttervägg - Yttervägg

0,03

Innervägg - Yttervägg

0,01

Fönster - Yttervägg

0,02

Dörr - Yttervägg

0,02

Mellanbjälklag - Yttervägg

0,02

Platta på mark - Yttervägg

0,01

FÖNSTER OCH DÖRRAR
Dörrarna i passivhusen tillverkas av Ekstrands som de erbjuder Sveriges första
passivhuscertifierade ytterdörr (Ekstrands, 2016). Det är möjligt att producera alla Ekstrands
ytterdörrar med passivhusprestanda mot en tilläggskostnad. Därför används samma ytterdörr
i passivhusen som i standardhusen fast med en förbättrad prestanda. U-värdet för
ytterdörrarna med passivhusprestanda är 0,58 W/m2K (Ekstrands, 2017). Passivhusens fönster
kommer från Passivhusfönster.se och har ett genomsnittligt U-värde på 0,6 W/m2K
(Passivhusfönster.se, 2017).
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Följande kapitel beskriver genomförandet av studiens livscykelkostandsanalys och figur 16 visar
ett flödesschema som beskriver hur analysen genomförts. För att undersöka känsligheten i
analysen används olika räntor och prisökningar.

Figur 16. Schematisk bild på genomförandet av livscykelkostnadsanalysen i studien.

SYSTEMGRÄNSER
Det förekommer kostnader som antas vara samma för standardhusen och passivhusen.
Eftersom de kostnaderna är likvärdiga kommer de att försummas i beräkningarna och nedan
följer en lista på de kostnaderna.





Rengöring av ventilationskanaler och sotning
Eventuell renovering av klimatskal och ombyggnationer på grund av förslitningar
Tappvarmvatten
Rivningsarbete

Systemgränserna i studien skiljer sig åt mellan nuvärdesmetoden och återbetalningsmetoden.
Enligt tabellerna 10-15 är grundinvesteringarna större för standardhusen än passivhusen, vilket
beror på att kostnaderna för uppvärmningssystemet är högre för standardhusen än
passivhusen. Nuvärdesmetoden avser i det här fallet en helhetslösning för passivhuset som
utöver klimatskalet även inkluderar uppvärmningssystemet. Återbetalningsmetoden avser att
endast se till kostnader för klimatskalet oavsett uppvärmningssystem.
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LCC MED NUVÄRDESMETODEN
Till följd av systemgränserna för nuvärdesmetoden reduceras ekvation (1) tillekvation (7).
𝑁𝑈𝑉 = 𝑁𝑈𝑉𝐺𝑟𝑢𝑛𝑑𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟 + 𝑁𝑈𝑉𝐷𝑟𝑖𝑓𝑡𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟 + 𝑁𝑈𝑉𝑈𝑛𝑑𝑒𝑟ℎå𝑙𝑙𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟

(7)

ENERGIPRIS
Studiens energipriser kommer endast att baseras på energi- och elpris per kWh på grund av att
korrekt utförda beräkningar antas vara enormt tidskrävande eftersom två studenter under
samma tidsperiod har haft det ämnet som huvudfokus. Ytterligare en anledning är att den
typen av beräkningar ligger utanför den här studiens syfte. (Andersson & Ekberg, 2017)
Enligt Statistiska Centralbyrån ((A), 2017) var det genomsnittliga priset för el 1,49 kr per kWh i
Sverige under 2016, vilket därför är det pris som används i beräkningarna för elkostnader i
studien. I Västerås distribueras fjärrvärmen av Mälar Energi och i Kiruna är det Tekniska Verken.
Båda fjärrvärmebolagen använder sig av periodiserade prismodeller vilket innebär att
kalenderåret är uppdelat i perioder med olika priser per kWh. Studiens beräkningar har
förenklats genom att använda ett årligt genomsnittligt pris per kWh baserat på priserna för
kalenderårets periodindelning. Enligt Tekniska Verken (2017) är det årliga genomsnittliga priset
för fjärrvärme, inklusive fasta kostnader, 0,85 kr per kWh. Enligt Mälarenergi (2017) är det
genomsnittliga rörliga priset för fjärrvärme 0,46 kr per kWh under 2017 och 500 kr i fasta
avgifter varje månad. De fasta kostnaderna i Västerås kan försummas, eftersom de gäller för
både standardhusen och passivhusen. Priset per kWh går inte att jämföra mellan Västerås och
Kiruna eftersom fasta avgifter är inkluderat i priset i Kiruna. En sammanställning av energipriser
för livscykelkostnader finns i tabell 8.
Tabell 8. El- och fjärrvärmekostnader för livscykelkostnadsanalysen.

Stad

Elpris (kr/kWh)

Fjärrvärmepris (kr/kWh)

Kiruna

1,49

0,85

Västerås

1,49

0,46

ANTAGANDEN OM INFLATION, RÄNTA OCH ÅRLIG PRISÖKNING
Under april 2017 var den genomsnittliga inflationen i Sverige 1,9 %, uppmätt som den årliga
förändringen i konsumentprisindex. Motsvarande procentsats för mars 2017 var 1,3 %.
Inflationen förändras alltså över tid och under de senaste 25 åren har den genomsnittliga
inflationen varit 1,36 %. Riksbankens målsättning för penningpolitiken är att inflationen ska
vara 2 %. I beräkningarna används en inflation på 2 % eftersom det är Riksbankens mål och
antas därför vara en rimlig estimering. (Statistiska Centralbyrån (B), 2017) och (Sveriges
Riksbank, 2017)
Den nominella räntan för bolån har förändrats en hel del de senaste tio åren, den årliga
genomsnittliga räntan var 5,3 % (2008) som störst och 1,8 % (2016) som lägst. Den
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genomsnittliga nominella räntan för åren 2007-2016 är 3,2 %. I beräkningarna antas den
nominella räntan vara 4 %. Antagandet baseras på statistiken från de senaste tio åren och med
tanke på att rådande räntor är relativt låga antas den nominella räntas även till 8 % som en del
av en känslighetsanalys. Diskonteringsräntan fås vid insättning av värden för inflation och
nominell ränta i ekvation (4). Uträknade diskonteringsräntor redovisas i tabell 9. (Statistiska
Centralbyrån (C), 2017)
Tabell 9. Nominell ränta och diskonteringsränta.

Nominell ränta

Diskonteringsränta

4%

0,0204

8%

0,0612

Priset för energi antas öka under kalkylperioden. För att prova resultatens känslighet vid
förändrade energipriser antas prisökning för tre olika scenarion; 3 %, 5 % eller 7 %.

GRUNDINVESTERINGAR
Alla kostnader anges inklusive moms som ett pris köparen betalar vid försäljning.
Entreprenadkostnaderna innebär det pris kunden betalar för den färdiga byggnaden exklusive
kostnader för uppvärmningssystem. Kostnader för uppvärmningssystem och installation har

inhämtats från erfarna aktörer inom branschen. Arbetskostnader för installation av
tilläggsisolering försummas då det antas utföras tillsammans med övrig isolering och inkluderas
i entreprenadkostnader. Kostnader för respektive hus redovisas i tabell 10–15 och referenser
samt materialkostnader i bilaga V.
Tabell 10. Grundinvesteringar för C3:151.

Grundinvestering för C3:151
Produkt

Materialkostnad (kr)

Installationskostnad (kr)

Total (kr)

Entreprenadkostnad

-

-

3 490 000

Frånluftvärmepump
Nibe F730

88 300

10 000

110 300

Kanalsystem

12 000

Vattenburen golvvärme
(två plan)

153 200

90 500

243 709

Summa

3 844 000
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Tabell 11. Grundinvesteringar för M1:147.

Grundinvestering för M1:147
Produkt

Materialkostnad (kr)

Installationskostnad (kr)

Total (kr)

Entreprenadkostnad

-

-

3 220 000

Frånluftvärmepump
Nibe F730

88 300

10 000

108 300

Kanalsystem

10 000

Vattenburen golvvärme

86 345

88 500

174 844
3 503 145

Summa

Tabell 12. Grundinvesteringar för PassivC3:151 i Västerås.

Grundinvestering för PassivC3:151 i Västerås
Produkt
Entreprenadkostnad
Tilläggsisolering - Grund
Nya
fönster
(mellanskillnad)
Ytterdörr
(mellanskillnad)

Materialkostnad (kr)

Installationskostnad (kr)

Total (kr)

-

-

3 490 000

12 600

-

12 600

49 300

-

49 300

6 250

-

6 250

21 000

78 500

3 850

8 250

Temovex FTX-aggregat

31 250

Kanalsystem

26 250

Elburen golvvärme

4 400

3 644 900

Summa

Tabell 13. Grundinvesteringar för PassivC3:151 i Kiruna.

Grundinvestering för PassivC3:151 i Kiruna
Produkt

Materialkostnad (kr)

Installationskostnad (kr)

Total (kr)

-

-

3 490 000

Tilläggsisolering - Grund

25 200

-

25 200

Tilläggsisolering - Tak

14 820

-

14 820

Tilläggsisolering - Vägg

49 470

-

49 470

Nya
(mellanskillnad)

18 730

-

18 730

Entreprenadkostnad

fönster

Ytterdörr (mellanskillnad)

6 250

-

6 250

Temovex FTX-aggregat

31 250

21 000

78 500

Kanalsystem

26 250
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Elburen golvvärme

3 850

4 400

8 250
3 691 200

Summa

Tabell 14. Grundinvesteringar för PassivM1:147 i Västerås.

Grundinvestering för PassivM1:147 i Västerås
Produkt

Materialkostnad (kr)

Installationskostnad (kr)

Total (kr)

-

-

3 220 000

Tilläggsisolering - Grund

20 580

-

20 580

Tilläggsisolering - Tak

8 820

-

8 820

Nya
(mellanskillnad)

57 700

-

57 700

Entreprenadkostnad

fönster

Ytterdörr (mellanskillnad)

6 250

-

6 250

Temovex FTX-aggregat

31 250

21 000

78 500

Kanalsystem

26 250

Elburen golvvärme

4 400

3 850

8 250
3 400 100

Summa

Tabell 15. Grundinvesteringar för PassivM1:147 i Kiruna.

Grundinvestering för PassivM1:147 i Kiruna
Produkt

Materialkostnad (kr)

Installationskostnad (kr)

Total (kr)

-

-

3 220 000

Tilläggsisolering - Grund

113 190

-

113 190

Tilläggsisolering - Tak

44 100

-

44 100

Tilläggsisolering - Vägg

89 950

-

89 950

Nya
(mellanskillnad)

-26 500

-

-26 500

Entreprenadkostnad

fönster

Ytterdörr (mellanskillnad)

6 250

-

6 250

Temovex FTX-aggregat

31 250

21 000

78 500

Kanalsystem

26 250

Elburen golvvärme

4 400

3 850

8 250
3 533 740

Summa
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DRIFTKOSTNADER
Driftkostnader utgörs av energipriser. Byggnadernas specifika energiförbrukning beräknas med
hjälp av datorverktyget IDA ICE i forskningsfråga ett. Bilaga II innehåller en sammanställning av
byggnadernas specifika energiförbrukning och dess fördelning mellan el och fjärrvärme. I tabell
16 har de årliga kostnaderna för energi beräknats med hjälp av specifik energiförbrukning.
energipris per kWh, och boarean.
Tabell 16. Årliga energikostnader.

Årliga energikostnader (kr/år)
Byggnad

Fjärrvärme

El

Totalt

C3:151 i Västerås

1 882

3 802

5 684

M1:147 i Västerås

1 711

5 980

7 691

PassivC3:151 i Västerås

1 611

3 960

5 571

PassivM1:147 i Västerås

2 840

3 592

6 432

C3:151 i Kiruna

6 610

3 217

9 827

M1:147 i Kiruna

8 647

2 585

11 232

PassivC3:151 i Kiruna

4 274

2 992

7 266

PassivM1:147 i Kiruna

4 373

2 585

6 959

Driftkostnader är ett årligt återkommande belopp och nuvärdet beräknas därför med ekvation
3 som tar hänsyn till prisökning. Enligt figur 16 beräknas driftkostnaderna för olika räntor och
prisökningar. I tabell 17-18 är nuvärdet för kalkylperioden 50 år summerat för samtliga
scenarion.
Tabell 17. Nuvärde för driftkostnader med nominell ränta 4 %.

Nuvärde för driftkostnader med nominell ränta 4 % (kr)
Byggnad

Prisökning 3 %

Prisökning 5 %

Prisökning 7 %

C3:151 i Västerås

358 911

635 639

1 188 786

M1:147 i Västerås

485 302

859 290

1 607 062

PassivC3:151 i Västerås

351 733

622 789

1 164 754

PassivM1:147 i Västerås

406 483

719 731

1 346 056

C3:151 i Kiruna

617 305

1 093 019

2 044 186

M1:147 i Kiruna

705 155

1 248 568

2 335 098

PassivC3:151 i Kiruna

456 621

808 506

1 512 085

PassivM1:147 i Kiruna

439 905

778 908

1 456 729
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Tabell 18. Nuvärde för driftkostnader med nominell ränta 8 %.

Nuvärde för driftkostnader med nominell ränta 8 % (kr)
Byggnad

Prisökning 3 %

Prisökning 5 %

Prisökning 7 %

C3:151 i Västerås

140 653

214 305

348 010

M1:147 i Västerås

190 143

289 708

470 458

PassivC3:151 i Västerås

114 296

209 972

340 975

PassivM1:147 i Västerås

159 261

242 656

394 050

C3:151 i Kiruna

241 862

368 509

598 423

M1:147 i Kiruna

276 282

420 952

683 586

PassivC3:151 i Kiruna

178 905

272 586

442 654

PassivM1:147 i Kiruna

172 356

262 607

426 449

UNDERHÅLLSKOSTNADER
Underhållskostnader innebär byten av delar i uppvärmningssystemet som förslitits. För att
beräkna underhållskostnaderna är det väsentligt att veta hur lång livslängd alla ingående delar
har. Den tilläggsisolering som skiljer byggnaderna åt antas ha en livslängd över 50 år och dess
underhållskostnader kan försummas. Det antas att fönster och dörrar har samma livslängd och
inte behöver bytas ut under kalkylperioden. Kanalsystem för värmeåtervinning från luften,
rörledningar för vattenburen golvvärme och el-kabel för elburen golvvärme antas ha en
livslängd som är längre än 50 år. De komponenter som beräknas ha en kortare livslängd än 50
år redovisas i tabell 19 och 20. Installationskostnader för underhållsarbete försummas från
eftersom konsulterade experter fann svårigheter i att identifiera rimliga sådana.
Tabell 19. Livslängder för komponenter i hus C3:151 och M1:147.

Livslängder C3:151 och M1:147
Livslängd (år)

Material- och
installation(kr)

Frånluftvärmepump Nibe F730

20

88 300

Fördelare, termostat, mottagare,
kopplingsbox och ställdon i
vattenburen golvvärme

15

47 000

Produkt

Summa

48

Referens
Kundservice, Nibe (personlig
kommunikation 6 juli 2017)
Lies Benharaoua, LK-systems
(personlig kommunikation 6 juli
2017)
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Tabell 20. Livslängder för komponenter i hus Passiv C3:151 och Passiv M1:147.

Livslängder PassivC3:151 och PassivM1:147
Livslängd (år)

Material- och
installation(kr)

Till- och frånluftsfläkt i FTX-system

15

8600

Termostat i elburen golvvärme

10

1000

Produkt

Referens
Anette Thomasson, REC-indovent
(personlig
komunikation
22
augusti 2017)
Kundservice, Ebeco (personlig
kommunikation 6 juli 2017)

Summa

Ur tabell 19 och 20 kan det konstateras att värmepumpen kommer behöva bytas ut två gånger
och fläktar i FTX-aggregat tre gånger under kalkylperioden. Den vattenburna golvvärmen hinner
bytas tre gånger och den elburna golvvärmen fem gånger. Nuvärdet för underhållskostnader
betraktas som enstaka framtida belopp och beräknas enligt ekvation (2). I tabell 21 och 22
redovisas nuvärdet för de underhållskostnader som utförs under kalkylperioden.
Underhållskostnaderna är oberoende av vilken stad byggnaden är placerade i och det redovisas
gemensamt för byggnadstyperna.
Tabell 21. Nuvärde för underhållskostnader för hus C3:151 och M1:147.

Nuvärde för underhållskostnader C3:151 och M1:147 (kr)
Nominell ränta
Produkt
Frånluftvärmepump Nibe F730
Fördelare, termostat, mottagare, kopplingsbox
och ställdon i vattenburen golvvärme

n = år

4%

8%

20

65 626

29 951

40

43 812

9 126

15

34 713

19 275

30

25 638

7 905

45

18 935

3 242

188 724

69 497

Summa

Tabell 22. Nuvärde för underhållskostnader för hus PassivC3:151 och PassivM1:147.

Nuvärde för underhållskostnader PassivC3:151 och PassivM1:147 (kr)
Nominell ränta
Produkt
Till- och frånluftsfläkt i FTX-system

Fördelare, termostat, mottagare, kopplingsbox
och ställdon i vattenburen golvvärme

49

n = år

4%

8%

15

6 352

3 527

30

4 691

1 446

45

3 465

593

10

817

552

20

668

305
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30

545

168

40

446

93

50

364

51

17 348

6 735

Summa

LCC MED DEN ENKLA ÅTERBETALNINGSMETODEN
De betalningar som ryms inom systemgränserna för återbetalningsmetoden utgörs av de årliga
energibesparingarna. Den förenklade versionen av återbetalningsmetoden används enligt
ekvation (6). I tabell 23 redovisas de investeringar som utförs för att C3:151 ska uppnå de krav
som ställs på ett passivhus i Västerås och Kiruna. Motsvarande investeringar för M1:147
redovisas i tabell 24.
Tabell 23. Investeringskostnader förutom uppvärmningssystem för PassivC3:151.

Investeringar för PassivC3:151 (kr)
Produkt

Västerås

Kiruna

12 600

25 200

Tilläggsisolering - Tak

-

14 820

Tilläggsisolering - Yttervägg

-

49 470

Nya fönster (mellanskillnad)

49 300

18 730

Ytterdörr (mellanskillnad)

6 250

6 250

Summa

68 150

114 470

Tilläggsisolering - Grund

Tabell 24. Investeringskostnader förutom uppvärmningssystem för PassivM1:147.

Investeringar för PassivM1:147 (kr)
Produkt

Västerås

Kiruna

Tilläggsisolering - Grund

20 580

113 190

Tilläggsisolering - Tak

8 820

44 100

Tilläggsisolering - Yttervägg

-

89 950

Nya fönster (mellanskillnad)

57 700

-26 500

Ytterdörr (mellanskillnad)

6 250

6 250

Summa

93 370

226 990

Det årliga inbetalningsöverskottet består av de kostnader som sparas varje år som en följd av
minskad specifik energianvändning för passivhusen. I bilaga II återfinns den specifika
energiförbrukningen hos samtliga byggnader. Kostnader per kWh för fjärrvärme och el
återfinnas i tabell 8. I tabell 25 nedan redovisas inbetalningsöverskottet för varje scenario.
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Tabell 25. Inbetalningsöverskott per år.

Inbetalningsöverskott eller besparing per år
Stad

Västerås

Kiruna

Byggnad

Besparing
El (kWh)

SEK

Fjärr (kWh)

SEK

Totalt (kr)

PassivC3:151

-105,7

-157,5

588,9

270,9

113,4

PassivM1:147

1 602,3

2 387,4

2 454,9

1 129,3

3 516,7

PassivC3:151

151

225

2 748,2

2 336

2 561

PassivM1:147

-220,5

-328,5

5 027,4

4 273,3

3 945

Återbetalningstiden beräknas genom insättning av värden i ekvation (6).
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URVAL OCH VÄRDERING AV BOENDEKVALITETER
Kvaliteter som köksö i olika utförande, öppna ytor mellan kök och vardagsrum samt stora
fönsterpartier i anslutning till de mer sociala delarna av bostaden är vanligt förekommande
kvaliteteter då boendekvaliteter diskuteras. Dessa kvaliteter återfinns i många av husen från
Intressanta hus och kvaliteterna skapar tillsammans en igenkänningsfaktor för konceptet som
Intressanta hus har skapat för sina bostäder.
Urvalet för boendekvaliteterna som har beaktats i standardhusen utfördes med stöd av de
teoretiska beskrivningarna om boendekvaliteter och med hänsyn till Intressanta hus
igenkänningsfaktorer. Boendekvaliteterna som valts ut i urvalet riktas mot de boende för att ge
möjlighet till en värdering av vilka kvaliteter som är av vikt att fokusera på.
Boendekvaliteterna i ett enfamiljshus har i denna studie handlat om att utforma bostäderna
med ytor för gemenskap och smarta lösningar med siktstråk för att känna närhet men samtidigt
rymd. En bostad ska kännas hemtrevlig och personlig, materialval i relation till funktion är viktigt
för att de boende ska må bra i sin bostad. Boverket (2006) menar att ett bostadsbyggande
handlar om en helhet och inte enbart om enstaka kvaliteter vilket har påverkat urvalet i studien
och flera boendekvaliteter som går hand i hand har länkats samman.
Bostädernas boendekvaliteter har beaktats före och efter utveckling till passivhus efter ett urval
av boendekvaliteter. Urvalet har i sin tur delats upp för att värdera studiens bostäder enligt ett
system för att kunna jämföra de olika bostäderna, vilket beskrivs nedan.

URVAL
Baserat på den teoretiska bakgrund där mätbara och omätbara kvaliteter introducerats samt
identifiering av vanligt förekommande boendekvaliteter hos Intressanta hus har urvalet
genomförts. De mätbara och omätbara egenskaper som valts att lyftas fram som kvaliteter är
enligt figur 18; flexibilitet, möblerbarhet, ljusinsläpp, dagsljus, insynsskydd, relation mellan ute
och inne, axialitet, omslutenhet, rörelse. Kvaliteterna representeras av egenskaper som är
tolkningsbara utifrån enskild individs perspektiv.
En viss samhörighet finns i urvalet mellan de olika kvaliteterna. En del kvaliteter är relativt
likvärdiga vilket gav en möjlighet till sammanlänkning vid indelningen av kvaliteterna. Urvalets
kvaliteter har delats in i tre olika värderingskategorier, A, B och C enligt figur 17 för att
underlätta och göra bedömningen av husen i studien rättvis.
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Figur 17. Urval av boendekvaliteter

I värderingskategori A ingår flexibilitet och möblerbarhet. Till kategori B indelades kvaliteter
som påverkar bostadens ljusförhållande så som ljusinsläpp, dagsljus, insynsskydd samt
relationen mellan ute och inne. Axialitet, omslutenhet/öppenhet och rörelse tillhör
bedömningskategori C.

VÄRDERING
Genom urvalets indelning uppkom tre olika värderingskategorier som benämns till
variationsmöjlighet, ljusförhållande och uppbyggnadsmönster. Nedan sammanfattas vad de
olika samlingsnamnen står för.


Variationsmöjlighet (A)
Beskriver bostadens flexibilitet och generalitet.



Ljusförhållande (B)
Beskriver möjlighet till dagsljus och dess fönsteryta.



Uppbyggnadsmönster (C)
Ger en indikation på bostadens siktlinjer och stråk, omslutenhet, öppenhet och
rörelsemöjligheter.

Värderingskategorierna har styrt värderingsskedet, där standardhusen samt de utvecklade
passivhusen har värderats enligt de tre kategorierna. Värderingskategorierna har sedan
applicerats i två steg för att kunna jämföras mellan varandra. I första steget har standardhusen
M1:147 och C3:151 värderats och i det andra steget har de utvecklade passivhusen PM1:147
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och PC3:151 värderats. Appliceringen och resultatet av värderingarna i de två stegen
presenteras under kapitlet resultat. Till värderingskategorierna har en frågeställning tagits fram
som redovisas i bilaga VII och ger värderingsresultatet en mening och riktning.
Värderingskategoriernas förklaringar presenteras nedan för att ge information inför
värderingen i de två olika stegen.

Variationsmöjlighet (A)

Bostadens variationsmöjlighet värderas efter hur
flexibel och generell bostäderna är. Flexibilitet medför
en positiv inverkan på boendekvaliteten och att kunna
förändra en bostad över tid för att exempelvis
familjekonstellationer förändras. Om en bostad inte
är låst för endast en familjekonstellation utan kan
främja en variation av familjekonstellationer ges
utrymme för funktion- och ytförändringar. Kvaliteten
kan innebära att de boende har möjlighet att bo kvar
en länge tid. Ytor som kan avdelas och skapa ny
funktionsyta ger en möjlighet till förändring av
karaktär och nyttjande av bostaden men kan även
skapa nya volymer och upplevelser i bostaden.
Generalliteten i en bostad handlar om anpassningen
och valmöjligheter. En bostad som kan möbleras på
olika sätt ökar variationen och valmöjligheterna för de
boende.

Ljusförhållande (B)

I studiens bostäder har ljusförhållande värderats före
och
efter
utvecklingen
till
passivhus.
Värderingskategorierna ska reda ut hur denna
utveckling påverkar ljusförhållandet i bostaden.
Kategorin ska beskriva möjligheter till dagsljus,
fönsteryta samt interaktion mellan ute och inne.
Ljus i bostaden påverkar känslan och tryggheten samt
förstärker upplevelsen. Tryggheten upplevs när
bostaden kan betraktas till fullo och förstärker
upplevelsen då detaljer och material samt bostadens
axialitet får en tydligare karaktär av ljusets påverkan.
Mycket ljusinsläpp i en bostad kan också innebära
större insyn vilket
ger en
relation
mellan
boendekvaliteter som öppenhet och omslutenhet. En
viktig och förstärkande kvalitet i en bostad kan vara
dess sammanlänkning mellan den yttre offentliga
miljön och det inre privata rummet, vilket kan ge ett
ökat ljusinsläpp. Samtidigt kan känslan av privata rum
i bostaden bibehållas genom användningen av
gränsrum dvs. balkonger, passager. Gränsrummen
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påverkar infallande ljus och bostadens rum kan lätt
uppfattas mörkare eftersom en distans skapas till den
yttre miljön. Bostäder kan berikas med välplanerade
fönstersättningar som via en mjuk övergång leder in
naturen i bostaden. I bostaden ges en möjlighet att
inifrån bostaden följa dygnets variationer på ett
tydligare sätt.

En bostad med mycket glas har insyn och det kan där
med bli viktigt att vid utformning möjliggöra
avskärmning för att begränsa insynen som är mer
påtaglig under de mörka tiderna på dygnet. En bra
lösning för en avskärmning är skjutbara träraster som
är en trend i dagens arkitektur och länkar tillbaka till
bostadens flexibilitet. Det flexibla med trenden är att
bostadens uttryck kan varieras samt att bostaden kan
välja sin grad av integritet eller ljusinstrålning genom
avskärmningen.

Uppbyggnadsmönster (C)

De
utvalda
boendekvaliteterna
axialitet,
omslutenhet/öppenhet och rörelse beskriver
bostadens mönster, uppdelning och känsla.
Värderingen ska generera en känsla för bostadens
rörelsemönster och sammanlänkningar. Axialiteten
kan förstärka byggnadens karaktär som genom
tydlighet kan leda rörelsen genom bostaden. Via
siktstråk och linjer sammanlänkas rum i bostaden.
Rörelse handlar om hur de boende har möjlighet att
röra sig i bostaden. Omslutenheten och öppenheten
är kvaliteter som är specifika baserat på vem som
tillfrågas. Dessa kvaliteter kan uppskattas med hjälp
av plan- och fasadritning samtidigt som det är två
kvaliteter som de boende oftast upplever och som bör
upplevas.
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FRAMTAGNING AV EN ALTERNATIV UTFORMNING
För att komma fram till en alternativ utformning har referensbyggnader, boendekvaliteter och
en Problem seeking matris beaktats innan ett skissarbete påbörjades. Skissarbetet pågick i en
iterativ process mellan skisser och utvärdering.
Första steget i utformningen var att ta fram en matris enligt Problem seeking för att identifiera
behov och vilka funktioner som ska uppfyllas. Problem seeking har använts för att skapa en
tydlig målbild vilket medför att konceptet för utformningen blir riktat och konkret. Metoden
baseras på en framtagen matris enligt en femstegsprocess där 4 faktorer värderas utifrån fem
steg. För denna studie har de fyra faktorerna minskats till 3 eftersom den ekonomiska aspekten
för den alternativa utformningen ej ska beröras utan enbart funktion, form och tid. Den
framtagna matrisen visas i figur 18.
Den alternativa utformningen ska vara ett komplement till den befintliga huskatalogen hos
Intressanta hus vilket innebär att den arkitektoniska karaktären behöver vara enlighet med
övriga byggnaders arkitektoniska karaktär.
Den alternativa utformningen har efter framtagandet kontrollerats med hjälp av
energisimulering i IDA ICE för kontroll att passivhuskraven enligt FEBY12 uppfylls. Den
geografiska platsen för huset har valts till Västerås för den alternativa utformningen eftersom
Intressanta hus har sitt huvudsäte där och även sitt största marknadsområde.

Figur 18. Urval av boendekvaliteter
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RESULTAT
Här redovisas studiens resultat i form av byggnadernas energiprestanda samt åtgärdsförslag
för att standardhusen ska kunna uppfylla passivhusstandard. Återbetalningstid och nuvärde
från livscykelkostnadsanalysen presenteras. Resultat från värdering av boendekvaliteter och
den alternativa utformningen avslutar kapitlet.

UPPFYLLANDE AV PASSIVHUSKRAV
En byggnad får definieras som ett passivhus om krav enligt tabell 2 uppfylls. Enligt
avgränsningar för denna studie har kraven förenklats till att beröra den specifika
energianvändningen, värmeförlusttalet och U-värde för fönster.
Efter beräkningar av specifik energianvändning och värmeförlusttal framgår det att varken
C3:151 eller M1:147 i dagsläget uppfyller kraven för passivhus i Västerås och Kiruna. Enligt
tabell 26 får inte den specifika energianvändningen överskrida 55 kWh/m2 Atemp, år, i Västerås
respektive 63 kWh/m2 Atemp, år, i Kiruna. Värmeförlusttalet får inte överskrida 17 W/m2, Atemp,
i Västerås eller 19 W/m2 Atemp i Kiruna. I tabell 26 är de värden som inte uppfyller kravet för
passivhus rödmarkerade.
Standardhuset C3:151 kan utvecklas till ett passivhus i både Västerås och Kiruna med bevarad
arkitektonik karaktär. Standardhuset M1:147 kan utvecklas till passivhus i Västerås med
bevarad arkitektonisk karaktär, men däremot inte i Kiruna. Resultatet för den specifika
energianvändningen i försöket att skapa ett passivhus av M1:147 är 65,1 kWh/m2 Atemp, år, i
Kiruna, vilket överstiger kravet med 2,1 kWh/m2 Atemp, år. Försökets konstruktion bestod bland
annat av en yttervägg på drygt 750 mm, en grundplatta med över en meter isolering, ett tak
med över en meter lösullsisolering samt kraftigt minskad fönsteryta. Till följd av byggnadens
förändrade utformning och byggnadsdelar drogs slutsatsen att inte fortsätta försöket med att
klara kraven för passivhus då den arkitektoniska karaktären inte längre är densamma som för
standardhuset.
Den specifika energianvändningen och värmeförlusttal för samtliga byggnader redovisas i tabell
26. Fullständiga beräkningar av byggnadernas specifika energianvändning återfinns i bilaga II.
Beräkningsmetodik för beräkning av värmeförlusttal redovisas i bilaga IV.
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RESULTAT
Tabell 26. Specifik energianvändning och värmeförlusttal för samtliga byggnader.

Specifik energianvändning och värmeförlusttal
Specifik energianvändning (kWh/m2
Atemp, år)

Värmeförlusttal (W/m2
Atemp)

C3:151 i Västerås

48,5

19,8

M1:151 i Västerås

54,8

20,4

C3:151 i Kiruna

83,9

19,8

M1:151 i Kiruna

99,2

20,4

PassivC3:151 i Västerås

44,2

16,9

PassivM1:147 i Västerås

50,5

16,2

PassivC3:151 i Kiruna

62,3

15,1

PassivM1:147 i Kiruna

65,1

11,2

Alternativ utformning i Västerås

42,0

16,9

ÅTGÄRDER
Förändringar i standardhusens klimatskal har utförts för att prova standardhusens potential att
uppfylla passivhuskraven. I samtliga scenarion har befintliga fönster och ytterdörrar ersatts
med fönster och dörrar enligt nedan.
-

Fönster kommer från Passivhusfönster.se och har ett U-värde på 0.6 W/m2 K
(Passivhusfönster.se, 2017)

-

Ytterdörrar är passivhuscertifierade komponenter tillverkade av Ekstrands och har ett
U-värde på 0.58 W/m2 K (Ekstrands, 2016).

Utöver nya fönster och ytterdörrar krävs det kompletteringar i byggnadernas klimatskal för att
uppnå passivhusstandard. De åtgärder som har provats är tilläggsisolering i yttervägg, tak och
grund i varierande mängd. Nedan redovisas vilka kompletteringar som utförts i studien för varje
specifikt scenario. PM1:147 anses inte uppfylla passivhusstandard med bevarad arkitektonisk
karaktär och nedan redovisas den konstruktion som byggnadstypen antog vid resultatet 65,1
kWh/m2 Atemp, år.
Standardhusen C3:151 och M1:147 har fönsterandel 22,6 % respektive 27,1 % vilket kan
jämföras med procentsatser för övriga scenarion nedan. C3:151 i Kiruna minskade med 4,6
procentenheter och i försöket att skapa ett passivhus av M1:147 minskade fönsterytan med
12,9 procentenheter. Andelen fönsteryta har reducerats för båda byggnaderna placerade i
Kiruna. Ny fönstersättning redovisas i figur 20 och 22.
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PassivC3:151 i
Västerås
Tak:
Grund:
Yttervägg:

Komplettering
200 mm Sundolit isolering 600
-

Andel fönster av BOA:

22,6 %

PassivM1:147 i
Västerås
Tak:
Grund:
Yttervägg:

Komplettering
100 mm lösullsisolering
200 mm Sundolit isolering 600
-

Andel fönster av BOA:

27,1 %

PassivC3:151 i Kiruna
Tak:
Grund:
Yttervägg:

Komplettering
200 mm lösullsisolering
400 mm Sundolit isolering 800
140 mm PIR isolering

Andel fönster av BOA:

18,0 %

PassivM1:147 i Kiruna
Tak:
Grund:
Yttervägg:

Komplettering
> 500 mm lösullsisolering > 1118
> 1100 mm Sundolit isolering
> 400 mm PIR isolering

Andel fönster av BOA:

14,2 %

Alternativt passivhus
i Västerås
Tak:
Grund:
Yttervägg:

Komplettering
Total tjocklek (mm)
618
200 mm Sundolit isolering 600
356
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Total tjocklek (mm)
618
356

Total tjocklek (mm)
718
356

Total tjocklek (mm)
818
496

Total tjocklek (mm)
> 1500
> 756

RESULTAT

GRAFISK BESKRIVNING
Figur 19 – 22 visar grafiska beskrivningar över vad
som kompletterats i respektive byggnad med hjälp
av skrafferade snitt. Skalenliga ritningar återfinns i
bilaga VIII och IX. Först följer en grafisk beskrivning
över justeringarna för M1:147 och
därefter för C3:151.
PassivC3:151 i Västerås

Figur 19. Planlösning, fasad, sektion och förtydligande detalj av vägg i PassivC3:151 placerat i Västerås samt
beskrivning av skrafferingar i ritningar.

PassivC3:151 i Kiruna

Figur 20. Planlösning, fasad, sektion och förtydligande detalj av vägg i PassivC3:151 placerat i Kiruna.
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PassivM1:151 i Västerås

Figur 21. Planlösning, fasad, sektion och förtydligande detalj av vägg i PassivM1:147 placerat i Västerås.

PassivM1:151 i Kiruna

Figur 22. Planlösning, fasad, sektion och förtydligande detalj av vägg i PassivM1:147 placerat i Kiruna.
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LIVSCYKELKOSTNAD
Här redovisas resultaten från nuvärdesmetoden och återbetalningsmetoden. Beräkningar
redovisas för PassivM1:147 i Kiruna fastän det inte uppfyller kraven för passivhus.

NUVÄRDESMETODEN
Enligt nuvärdesmetoden är det ekonomiskt fördelaktigt att investera i ett passivhus med
tillhörande anpassat uppvärmningssystem för samtliga kombinationer av räntesatser och
prisökningar under en kalkylperiod på 50 år. I tabell 27-28 redovisas nuvärde för samtliga
kombinationer av geografisk plats, standardhus, ränta och prisökning. Resultaten indikerar
även att större prisökningar och lägre räntor har positiva effekter på nuvärdet.
Känslighetsanalysen visar att en förändrad prisökning påverkar resultatet för Kiruna betydligt
mer än resultatet för Västerås.
Tabell 27. Resultat från nuvärdesmetoden för samtliga byggnader vid nominell ränta på 4 %.

NUV med nominell ränta 4 % (tkr)
Prisökning 5 %

Prisökning 3 %
Stad

Västerås

Kiruna

Byggnad

Totalt

C3:151

4 392

PassivC3:151

4 014

M1:147

4 177

PassivM1:147

3 824

C3:151

4 650

PassivC3:151

4 165

M1:147

4 397

PassivM1:147

3 991

Totalt

Skillnad

4 668

378

4 285
4 551

353

4 137

Skillnad
383

414

5 126
485

4 517

609

4 940
406

4 330

610

Prisökning 7 %
Totalt
5 222
4 827
5 299
4 764
6 077
5 221
6 027
5 008

Skillnad
395

535

856

1 019

Tabell 28. Resultat från nuvärdesmetoden för samtliga byggnader vid nominell ränta på 8 %.

NUV med nominell ränta 8 % (tkr)
Prisökning 5 %

Prisökning 3 %
Stad

Västerås

Kiruna

Byggnad

Totalt

C3:151

4 054

PassivC3:151

3 766

M1:147

3 763

PassivM1:147

3 566

C3:151

4 155

PassivC3:151

3 877

M1:147

3 849

PassivM1:147

3 713

Totalt

Skillnad

4 128

288

3 862
3 862

197

3 649
4 282

278

3 971
3 994

136

3 803
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Skillnad
266

213

311

191

Prisökning 7 %
Totalt
4 262
3 993
4 043
3 748
4 512
4 141
4 256
3 967

Skillnad
269

295

371

289
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DEN ENKLA ÅTERBETALNINGSMETODEN
Resultatet från återbetalningsmetoden visar att det inte är ekonomiskt fördelaktigt att anpassa
något av de givna standardhusen till passivhus under en kalkylperiod på 50 år.
Återbetalningstiden för PassivC3:151 i Västerås är extra anmärkningsvärd på drygt 600 år.
Återbetalningstiderna för resterande byggnader är runt 50 år. I tabell 29 redovisas samtliga
återbetalningstider.
Tabell 29. Resultat från återbetalningstiden.

Återbetalningstid
Stad
Västerås

Kiruna

Byggnad

År

PassivC3:151

601

PassivM1:147

48

PassivC3:151

45

PassivM1:147

54

BOENDEKVALITETER I STANDARDHUS OCH PASSIVHUS
Standardhusen har genomgått försök att utvecklas till passivhus på de två geografiska platserna
som studien berört. C3:151 uppfyller kraven för både Västerås och Kiruna samt M1:147
uppfyller kraven för Västerås. Däremot har försöket i Kiruna för M1:147 inte uppnått kravet om
specifik energiförbrukning. De olika byggnadstekniska justeringar som genomförts har skapat
förändringar i boendekvaliteter. I steg 1 har standardhusen värderats och i steg 2 har de
utvecklade passivhusen värderats. Beskrivningen enligt det tre värderingskategorierna lyfter
vad utvecklingen har fått för påverkan på boendekvaliteten i de utvecklade bostäderna.

STEG 1: VÄRDERING AV STANDARDHUS
Värderingen har genomförts för att belysa bostädernas variationsmöjligheter, ljusförhållandet
samt uppbyggnadsmönster. Frågor enligt bilaga VII tillhörande respektive värderingskategori
har applicerats på standardhusen. De två standardhusen har värderats med hjälp av de grafiska
beskrivningarna i figur 23 - 26. Skalenliga ritningar för standardhusen återfinns i bilaga IX.
C3:151

Figur 23. Standardhus C3:151, fasad
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Variationsmöjlighet (A)

Denna klassiska villa i 1,5 plan har öppna ytor mellan
kök och vardagsrum vilket genererar en planlösning
som ger de boende en möjlighet till att anpassa den
öppna ytan efter tycke och smak. Bostadens
planlösning visas i figur 24. Öppna ytor mellan kök och
vardagsrum
är
en
av
Intressanta
hus
igenkänningsfaktorer som tydligt visas i deras hus.
Bostaden kan uppfattas generell och funktionsmässigt
passa en bred målgrupp men samtidigt krävs en större
justering vid en förändrad familjekonstellation.
Sovrummen är låsta till en möblering och ger inte de
boende någon möjlighet till variation Däremot finns
det möjlighet till variation och förändring för att
möblera om vid de sociala ytorna i bostaden.

Ljusförhållandet (B)

Bostaden har mycket fönster kring de offentliga
delarna av bostaden vilket ger bostaden bra
ljusinsläpp. Den totala fönsterandelen för bostaden
uppgår till 23 % i relation till BOA och samtliga rum
uppfyller kraven enligt BBR, där fönsterglaset inte får
understiga 10 % av golvets yta. De spröjsade fönsterna
ger ljuset en möjlighet till reflektion in i bostaden och
kan ge ett mer levande intryck när skuggorna faller in
i bostaden och skapar ett mönster. Bostadens fönster
på entréplan har ingen bröstningshöjd utan golvet
inne möter miljön utanför vilket gör att blicken genom
bostaden ger känslan av öppenhet. De stora
fönsterpartierna ger också bostaden mer insyn medan
bostadens mer privata rum inte har tilldelats lika stor
fönsteryta och ger mer avskildhet.

Uppbyggnadsmönster (C)

I bostaden har de privata rummen så som sovrum
placerats i ena änden av bostaden medan de sociala
ytorna, vardagsrum och kök integrerats med varandra
i en öppen planlösning i den andra änden. Bostaden
har en tydlig huvudaxel och en mindre axel som
illustreras i figur 24. Huvudaxeln öppnar upp bostaden
från entrén och leder blicken genom bostaden mot de
stora fönsterpartier som placerats i det tydliga
siktstråket. Den yttre miljön integreras på så sätt med
bostadens huvudstråk. Huvudaxeln är även den som
leder betraktaren mot trappan och bostadens övre
plan. Den mindre axeln går längs med
byggnadskroppen och ansluter de privata sovrummet
samt badrum med de sociala ytorna. Den uppskattade
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rörelsen i byggnaden sker i lika stor omfattning längs
de två axlarna. Den största rörelsen sker naturligt i
passager men i denna bostad sker de även i de sociala
ytorna på grund av altandörrarnas placering.
Bostadens sociala ytor berikar betraktaren med en
öppen känsla och de stora fönsterpartierna öppnar
upp den redan öppna planlösningen ytterligare.
Omslutna rum återfinns på övervåningen där en
större känsla för avskildhet kan uppfattas på grund av
mindre fönsterandel vilket ger brukaren en möjlighet
till att vara privat.

Figur 24. Beskrivning av planlösning och axialiteten i Standardhus C3:151

M1:147

Figur 25. Standardhus M1:147
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Variationsmöjlighet (A)

Enplansvillan M1:147 ger bättre tillgänglighet än en
villa uppdelad på två plan. Det finns möjlighet att
påverka rumsorganisationen i bostaden och den
uppfattas mer flexibel och generell för framtida
möjligheter att ändra funktions- och rumsytor.
Bostadens planlösning kan uppfattas som en
korridorsplan och via ett stråk som kan betraktas som
huvudaxeln nås samtliga rum i bostaden. Liksom för
många av Intressanta hus byggnader har även M1:147
en öppen planlösning mellan kök och vardagsrum
vilket ger de boende rymd och variationsmöjlighet
utan större ingrepp. Bostadens planlösning och axlar
visas i figur 26. Denna bostad uppfattas generell och
passar funktionsmässigt en bred målgrupp. På grund
av bostadens utformning i endast ett plan blir den
ännu mer flexibel utan större ingrep än C3:151.
Sovrummen är låsta till en möblering och ger de
boende en minskad möjlighet till variation, däremot
finns möjlighet till variation och förändring för att
möblera om vid de sociala ytorna i bostaden.

Ljusförhållande (B)

Denna moderna enplansvilla har stora fönsterpartier i
anslutning till de mer offentliga ytorna i bostaden
vilket ger ett bra ljusinsläpp. Fönsterandelen i
bostaden är 27 % i relation till bostadens BOA och
samtliga rum i bostaden uppfyller kravet enligt BBR.
Bostaden har inga spröjs vilket medför att den
skuggande effekten i bostaden inte blir lika
iögonfallande och tydlig. Den låga bröstningshöjden
på fönsterna i anslutning till de sociala rummen i
bostaden bjuder in ljuset i bostaden. Det skapas
därför inga skuggor under fönsterna vilket ger
betraktaren en känsla av öppenhet. Ljuset faller på så
sätt in mjukt i bostaden utan att brytas mot en hög
bröstning och förhindrar skuggpartier under fönster.
De stora fönsterpartierna medför en ökad insyn men
med byggnadens form i vinkel skapas en inramning
och man kan betrakta ytorna som semiprivata.

Uppbyggnadsmönster (C)

I bostaden är de privata och sociala ytorna uppdelade
i varsin del av vinkeln. Bostaden har två tydliga
huvudaxlar som leder betraktarens blickfång genom
bostaden. Axlarna och bostadens planlösning
illustreras i figur 26.
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Bostadens axlar medför ingen förlängning av
siktstråket genom bostaden eftersom de inte löper
genom ett fönster. Detta medför att bostaden får ett
mer omslutet intryck än om axlarna hade fortsatt och
länkats samman med naturen utanför. Bostadens
sociala ytor har stora fönsterpartier vilket släpper in
ljus och bjuder in miljön utanför. Placeringen av
fönster medför att möjlighet till en avskildhet erbjuds
i byggnadsformen som skapar ett attraktivt yttre rum.
Byggnadens rörelsemönster uppskattas fördelas jämt
mellan de två axlarna.

Figur 26. Beskrivning av planlösning och axialiteten i Standardhus M1:147

STEG 2: VÄRDERING AV UTVECKLADE PASSIVHUS
Passivhusförsöken som har genomförts under studien värderas i steg 2 i förhållande till
motsvarande standardhus som värderades i steg 1. Värderingen har genomförts som i steg 1
enligt värderingskategorierna A, B, och C. Skillnaden från steg 1 är att i detta steg har den
geografiska platsen haft betydelse och sammantaget värderas fyra hus, de utvecklade
passivhusen värderas på båda orterna. Figur 27 - 30 är grafiska beskrivningarna av de
utvecklade passivhusen som använts för att genomföra värderingen av bostäderna.
Fullständiga ritningar av de utvecklade passivhusen återfinns i bilaga X.
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PassivC3:151 i Västerås och Kiruna

Figur 27. Fasader för de två utvecklade passivhusen PassivC3:151 i Västerås respektive Kiruna.

Variationsmöjlighet (A)

De utvecklade passivhusen PassivC3:151 har precis
som standardhuset C3:151 en öppen planlösning med
stora sociala ytor. Planlösningen har inte förändrats
efter utvecklingen till passivhus och därmed bibehålls
bostadens rumsindelning. Bostadens möjlighet till
framtida rumsjusteringar är begränsad då de stora
fönsterpartierna ej främjar annan rumsindelning. På
övervåningen i bostaden finns en möjlighet att
förändra två mindre sovrum till ett eller öppna upp för
en social mer privat yta i bostaden.

Ljusförhållande (B)

Andelen fönsterarea har bevarats för PassivC3:151
placerat i Västerås vilket ger bostaden en bibehållen
karaktär med samma mottaglighet av ljus som
standardhuset. Det utvecklade passivhuset med
lokalisering i Kiruna har tre borttagna fönsterpartier
enligt figur 28 vilket bidrar till en mer omslutande
känsla än i standardhuset. Fönsterandelen har
minskat med 5 procentenheter. När en bostad
upplevs mer omsluten berikas också de boende med
en känsla av integritet och trygghet samtidigt som det
infallande ljuset blir mindre och bostaden upplevs
mörkare. Detta kan leda till en försämrad
boendekvalitet då vi människor tenderar få positiv
energi av ljus. Däremot främjas känslan av integritet
vilket kan bidra till en förbättrad boendekvalitet hos
en individ som värderar integritet högt.

Uppbyggnadsmönster (C)

Vid analysering av axialiteten i C3:151 fås information
om att bostaden inrymmer två huvudaxlar. Detta
innebär att även de utvecklade passivhusen
PassivC3:151 får samma axiella uttryck eftersom
ingen påverkan sker i planlösningen. Axlarna ligger
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centriskt i byggnaden med en viss förskjutning
parallellt med byggnadens långsidor och den andra
axeln längs kortsidorna enligt figur 28. Axeln som går
parallellt med byggnadens kortsida skapar en siktlinje
och ett rörelsestråk. I denna axel leds blicken mot det
yttre offentliga rummet på tomten samtidigt som
stråket leder till bostadens trappa och altandörr.
Bostadens relation med utomhusmiljön förstärks på
så vis samtidigt som det infallande ljuset når hallen.
Det huvudsakliga rörelsemönstret i bostäderna sker
via dessa två axlar.

Figur 28. Planlösning med illustrerade värderingskategorier C för
utvecklade passivhus C3:151 i Kiruna.

PassivM1:147 i Västerås och Kiruna

Figur 29. Fasader för utvecklade passivhus PassivM1:147

Variationsmöjlighet (A)

Enplansvillan PassivM1:147 har precis som
standardhuset M1:147 en öppen planlösning vid de
sociala ytorna i bostaden som har integrerats med
varandra. Eftersom de byggnadskompletteringar som
genomförts inte påverkar den inre karaktären
bibehålls bostadens funktion efter utveckling till
passivhus.
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I den mer privata delen av bostaden återfinns bland
annat sovrummen. De mindre sovrummen har
möjlighet att möbleras om medan det större
sovrummet är låst för möblering. De sociala ytorna i
bostaden kan möbleras om men det ger mindre
utrymme till en framtida justerad planlösning.
Däremot finns möjlighet i den privata delen av
bostaden att förändra planlösningen.

Ljusförhållande (B)

I PassivM1:147 är huvudaxlarna tydligt centrerade
kring uteplatsen tack vare den skapta L-formen av
byggnaden som visas i figur 30. I byggnaden ges inga
förlängningar av siktstråk som möter den yttre
offentliga miljön. Eftersom placeringen av fönster ej
uppförts i änden av en axel förlängs därmed inte
bostädernas siktstråk. Fönsterplaceringen i husen är
centrerade till de två fasaderna som omsluter gården.
De centrerade fönsterna kring de sociala ytorna
öppnar upp bostaden och ger ljuset möjlighet att nå
bostadens axlar vilket kan bidra till en känsla av rymd
i bostaden. Det försök till passivhusutveckling i Kiruna
har nio borttagna fönsterpartier enligt figur 30 vilket
bidrar till en mer omslutande känsla än i
standardhuset eftersom fönsterandelen minskat med
hela 13 procentenheter.

Uppbyggnadsmönster (C)

Det utvecklade passivhuset placerat i Kiruna har färre
fönster än standardhuset och de fönster som ersatts
med väggparti visas i figur 30. Minskningen av fönster
medför att bostaden uppfattas som mer omsluten och
ger mer integritet och trygghet. Det gör att
bostäderna upplevs mörkare och i den moderna villan
PM1:147 blir det en markant skillnad som gör att
relationen mellan ute och inne blir mer skarp och
avgränsad.
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Figur 30. Planlösning med illustrerade värderingskategorier C för utvecklade
passivhus M1:147 i Kiruna.

FÖRÄNDRADE OCH OFÖRÄNDRADE BOENDEKVALITETER
Vid utvecklingen från standardhus till passivhus har värderingen av bostäderna genererat en
kunskap om vilka boendekvaliteter som förändrats eller bibehållits beroende på de
byggnadsjusteringar som genomförts. De oförändrade kvaliteterna betraktas som statiska
medan de förändrade betraktas som dynamiska. Detta beroende på justeringarnas placering i
bostaden samt hur mycket som har förändrats. De tre passivhusen som utvecklats har till viss
del samma statiska kvaliteter medan de dynamiska kvaliteterna skapar skillnad mellan de olika
utförandena i Västerås och Kiruna. Nedan beskrivs förändrade och oförändrade
boendekvaliteter för de utvecklade passivhusen PassivC3:151 samt PassivM1:147.

PassivC3:151
Västerås

För den geografiska lokaliseringen i Västerås och utvecklingen till
passivhus PassivC3:151 sker inga större förändringar som påverkar
boendekvaliteten i bostaden likväl som husets karaktär. Andelen
fönster i standardhuset har bevarats. De byggnadstekniska
kompletteringarna bestående av tilläggsisolering i tak och grund
med 200mm vardera har i detta fall ingen påverkan på upplevelsen
i bostaden. Detta innebär också att bostadens inre karaktär bevaras.

Kiruna

För det utvecklade passivhuset PassivC3:151 lokaliserat i Kiruna sker
en större förändring av bostadens karaktär. Ett lite annorlunda
intryck fås när 140mm extra isolering kompletteras i yttervägg vilket
ger ett kraftigt och rejält intryck. Takisoleringen kompletteras med
200mm tilläggsisolering och grunden med 400mm tilläggsisolering
vilket är förändringar som de boende inte påverkas av och medför
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därmed ingen större påverkan på boendekvaliteten. Den största
skillnaden för boendekvaliteten mellan standardhuset och det
utvecklade passivhuset i Kiruna är fönsterandelen som på grund av
sin mätbarhet lättare kan uppskattas än de omätbara. För att kunna
klara passivhuskraven enligt FEBY12 har tre stora fönster ersatts
med väggelement, denna justering medför en stor och betydande
påverkan på boendekvaliteten och upplevelsen i bostaden. Vilka
fönster som ersatts med väggparti visas i figur 28.
Denna minskade fönsterandelen för Kiruna bidrar till en minskning
av det infallande ljuset vilket leder till ett mörkare och mer omslutet
intryck än tidigare.

PassivM1:147
Västerås

Det moderna passivhuset PassivM1:147 lokaliserat till Västerås
behåller både sin arkitektoniska karaktär och boendekvaliteter. Det
har inte genomförts några åtgärder som påverkar boendekvaliteter
eller karaktären för den geografiska placeringen i Västerås.

Kiruna

Den stora skillnaden som påverkar boendekvaliteten efter försöket
av utveckling till passivhus är fönsterandelen för det geografiska
läget i Kiruna. För att uppfylla passivhuskraven enligt FEBY12 har en
mindre mängd fönster använts vilket påverkar ljusinsläppet i
bostaden. För de boende kan denna minskning av fönster innebära
en negativ känsla i de sociala delarna av bostaden. Karaktären från
insidan av byggnaden blir dessutom förändrad och vissa passager
kommer upplevas mörkare och längre. Nio fönster tas bort vilket
bidrar att ljuset i bostaden inte längre kan ses som en kvalitet utan
hämmar bostaden. De fönster som har ersatts med väggpartier
visas i figur 30.

DEN ALTERNATIVA UTFORMNINGEN
Framtagningen av den alternativa utformningen är ett resultat som ger Intressanta hus ett
alternativ till upplägg av planlösning för den klassiska villan. Bostaden har utformats för att
ge Intressanta hus ett alternativ till C3:151 i passivhusutförande. Den alternativa utformningen
behåller den tydliga ladugårdskaraktären som illustrerats i figur 31 men med förändrad inre
karaktär. Mätbara och omätbara kvaliteter har beaktats vid framtagningen av passivhusets
utformning och byggnadsyta har anpassats för att överensstämma med C3:151. Byggnaden
uppfyller de krav som FEBY 12 ställer på passivhus enligt utförda energiberäkningar.
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Figur 31. Illustration av entréfasad för det alternativa passivhuset med ladugårdskaraktär.

Den alternativa utformningen av passivhuset innebär att bostaden har fått ett nytt inre utryck
genom en ny utformning av planlösningen enligt figur 32. Den betydande skillnaden i
planlösningen berör trappans placering i bostaden. Placeringen av trappan skapar nya
rumsbildningar och inte lika stora öppna ytor som i standardhuset C3:151.

Figur 32. Planlösning för den alternativa utformningen med centriskt placerad trapp.

En av de huvudsakliga tankarna bakom bostadens utformning är att berika betraktaren med en
känsla av rymlighet med hjälp av en rundrörelse som trappans centrala plats bidrar till. Däremot
skapas mer kommunikationsyta vilket kan försvåra möbleringen i bostaden. Samtidigt ger
trappan snabbt kännedom för betraktaren i anslutning till entrén att bostaden inrymmer en till
våning. Kök och vardagsrum har valts att placeras i anslutning till varandra eftersom detta
betraktas som de offentliga delarna i bostaden och skapar en samlingsplats för de boende. Det
är även något återkommande i samtliga hus hos Intressanta hus. Samtidigt som bostaden har
öppna ytor ger planlösningen möjlighet till avskärmning mellan de öppna rummen. Vid de
sociala ytorna har justerbara väggpartier uppförts för att skapa avskärmning mellan de olika
rummen. Avskärmningen gör bostaden mer flexibel och ger de boende möjlighet att påverka
planlösningen i större utsträckning.
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Den yttre karaktären av bostaden liknar fortfarande till stor del standardhuset C3:151 med en
skillnad i den tillagda luftslussen och raster vid fönsterytor. Slussen får en betydande roll för
bostadens yttre karaktär och förstärker orienteringen av bostadens entré. Passivhusets fönster
kan även avskärmas och skyddas både för insyn och solljus med de skjutbara raster som
placerats på fasaden. Bostadens fasader med skjutbara raster visas i figur 33.

Figur 33. Fasader för den alternativa utformningen med skjutbara raster.

BOENDEKVALITETER
Den alternativa utformningen för passivhuset värderas liksom de andra husen i studien enligt
det värderingskategorier som tagits fram. Kännedomen från tidigare värderingar har påverkat
husets utformning och skapat ett nytt uttryck för planlösningen, vilket ger Intressanta hus
kunder en möjlighet att välja planlösning utifrån samma yttre form och med utvecklad och
förstärkt ladugårdskaraktär. I figur 34 illustreras en av bostadens fasader med skjutbara raster
kring samtliga fönsterpartier. Klimatet i Västerås bidrar till större frihet vid utformning vilket
innebär att passivhuskraven blir enklare att uppfylla än i ett subarktiskt klimat som i Kiruna.

Figur 34. Illustration av bostadens uteplats.
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Det alternativa passivhusets entréplan har planerats med möjlighet till enkla rumsförändringar
och avskärmningsmöjligheter för att skapa en flexibel och generell planlösning. Bostaden är
uppbyggd kring fyra axlar som visas i figur 35. Planlösningen har även planerats med skjutbara
väggpartier som rumsavskiljare mellan de sociala ytorna. De stora skjutpartierna är symboliskt
för entréplanet med möjlighet till avskärmning efter behov samtidigt som möjlighet ges för en
förlängning av rum via tydliga sikt. Det ger möjlighet till förändring och flexibilitet som värderas
högt. Fönstren i bostaden har en placering som berikar bostaden med möjligheten att förändra
rumsformer och siktlinjer genom bostaden.
Luftslussen utformas med en tilltagen dimension för att kunna nyttjas som en användbar
funktionsyta i form av ett mindre uterum. Via denna utformning betraktas och nyttjas inte
enbart luftslussen som en passage. Det är viktigt att luftslussen får ett karaktärsdrag som ger
en beskrivning och indikation på dess funktion. Den tydliggör distansen till klimatskalet och att
bostadens inre entré inte syns vid en första anblick. Material som kan bidra till att distansen blir
tydligare är marktegel vilket ger en grov karaktär som går bra ihop med utemiljön. Bostaden
nås via luftslussen som avskärmas av en tydlig entrédörr mellan luftsluss och klimatskalet för
att tydliggöra distansen till bostadens hall och entré.

Figur 35. Beskrivning av axialiteten i den alternativa utformningen.

Även övervåningen har försökt att berikas med en flexibel planlösning men har inte en lika
öppen yta som entréplanet. Planlösningen är mer låst än entréplanet vilket minskar
möjligheten till flexibilitet. Bostadens rum på övervåningen betraktas som privata rum och i
dessa rum vistas människor mer än tillfälligt. Flexibiliteten finns i att de två mindre sovrummen
skulle kunna göras om till ett stort sovrum samt klädkammaren och förråd som går att justera
baserat på behov.
Bostadens fönster har placerats med omtanke via det axiella uttrycket för att skapa en
förlängning av siktstråk. Ljuset har en stor betydelse för upplevelsen av bostaden vilket bidragit
till att fönster har placerats i slutet av bostadens axlar som gör att blicken leds ut och möter
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den yttre miljön och det offentliga rummet. Placeringen av fönster i det axiella uttrycket berikar
bostaden med bättre infallande dagsljus som kan uppfattas från ett långt avstånd via bostadens
axlar.
Den alternativa utformningen har skapat ytterligare ett passivhuskoncept för Intressanta hus.
Utformningen eftersträvar karaktären från standardhuset C3:151 och ger en möjlighet att nå
en bredare marknad med olika planlösningsförslag. Bostaden ger en förstärkt
ladugårdskaraktär genom skjutbara raster som placerats vid bostadens fönster samt får en
tydlig yttre entré som bjuder in besökaren. I figur 36 visas en illustration över husets gavelfasad
med de tydliga inslagen av ladugårdskaraktär som förstärks via de skjutbara raster som
kompletterats till byggnadens fasader.

Figur 36. Illustration av gavelfasad.
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Kapitlet analyserar studiens resultat samt eventuella felkällor analyseras och om studiens
resultat är rimliga.

FORSKNINGSFRÅGA 1
Resultaten visar att för uppfyllandet av passivhuskrav i Kiruna är specifik energianvändning den
avgörande parametern. I Kiruna klarar PassivC3:151 kravet med 0,7 kWh/m2, år och
PassivM1:174 klarar inte kravet på grund av den specifika energiförbrukningen. Däremot
uppfyller de ovan två nämnda husen kravet om värmeförlusttal med en marginal på 1,9 W/m2
Atemp respektive 5,8 W/m2 Atemp. Värmeförlusttalet anger den värme som byggnaden förlorar
genom läckage när det är som kallast utomhus. Anledningen till det goda värmeförlusttalet för
studiens byggnader i Kiruna är det låga genomsnittliga U-värdet i klimatskalen till följd av
ambitionen att minska energianvändningen. Vidare är det värmeförlusttalet som är den
avgörande parametern för om byggnaderna i Västerås uppfyller kraven för passivhus. Både
C3:151 och M1:147 har relativt stor andel fönsterytor, vilket är en av anledningarna till att
värmeförlusttalet blir högt. Eftersom fönsterna är en stor del av den arkitektoniska karaktären
och även bidrar till högre boendekvalitet har dessa bevarats. Byggnaderna skulle kunna klara
kraven med högre specifik energianvändning om andel fönsteryta minskas.
Beräkningar av en byggnads energiförbrukning baseras delvis på antaganden för hur mycket de
boende vistas i byggnaden, använder sig av hushållsmaskiner och förbrukar tappvarmvatten.
Vidare påverkas energiförbrukningen av de boendes beteende när det kommer till reglering av
markiser och persienner för solinstrålning samt öppning av fönster för vädring vid höga
temperaturer. Genom statistiska studier har Boverket (2016) och Sveby (2017) tagit fram
rimliga schabloner för den energi som genomsnittligen kan tillgodoräknas eller gå förlorad via
ovan nämnda kategorier. Olika individers levnadsmönster kan skilja sig markant och därför kan
den verkliga energiförbrukningen när byggnaden tagits i bruk variera från den beräknade vid
projektering. Schablonerna ses därför som en osäkerhet och möjlig felkälla för beräkningarna.
Tappvarmvatten är en stor energipost relativt till den totala energiförbrukningen. Schablonen
som används för tappvarmvatten i energiberäkningarna uppgår till 20 kWh/m 2, år vilket kan
jämföras med C3:151 som passivhus i Västerås där 16,4 kWh/m 2, år behövs för fjärrvärme och
44, 2 kWh/m2, år för den totala uppvärmningen. Energin för tappvarmvatten är alltså 45 % av
den totala energiförbrukningen vilket visar att de boende har en stor inverkan en byggnads
energiförbrukning.
Köldbryggor är ytterligare en kategori som har stor inverkan på den totala energiförbrukningen
och kan samtidigt vara svåra att kontrollera i ett projekterande skede. I tidiga skeden är det
vanligt att använda procentuella påslag för det genomsnittliga U-värdet för köldbryggor. I
senare skeden då byggnaderna planeras detaljerat krävs mer noggrann beräkning av
köldbryggor för att de ska minimeras. Köldbryggornas storlek kan variera kraftigt vid verklig
projektering beroende på utformning av detaljer vid anslutning mellan byggnadsdelar, fönster
samt dörrar och med vilken noggrannhet arbetet utförs i byggskedet etcetera. I den här studien
har schabloner från litteratur använts och på grund av resonemanget ovan reserveras
köldbryggor som en eventuell felkälla i energiberäkningarna.
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FORSKNINGSFRÅGA 2
I resultatet framgår det av känslighetsanalysen att en förändrad prisökning påverkar resultatet
för Kiruna betydligt mer än resultatet för Västerås. Den största anledningen till skillnaden är att
byggnaderna i Kiruna har högre energikostnader till följd av en högre energiförbrukning. Priset
för energi är den post som är mest känslig till följd av förändringar på marknaden och därför
även det som påverkar resultatet av nuvärdesmetoden mest.
Enligt den enkla återbetalningsmetoden är återbetalningstiden för PassivC3:151 i Västerås
drygt 600 år och för resterande fall cirka 50 år. De höga återbetalningstiderna beror delvis på
att kostnaderna för uppvärmningssystemen har exkluderats från beräkningarna och metoden
har endast analyserat byggnadernas klimatskal. Eftersom klimatskalen i standardhusen har
relativt bra energiprestanda ger förbättringen av byggnadsdelarna inte så stort utslag i
resultatet. En annan anledning är att den enkla återbetalningsmetoden passar bäst för grova
uppskattningar av nya investeringar (ISO 15686-5, 2008). Ytterligare en anledning till
skillnaderna i resultat mellan nuvärdesmetoden och den enkla återbetalningsmetoden är att
nuvärdesmetoden tar hänsyn till inflation, ränta och prisökning.
Beräkningarna är baserade på antaganden av framtidens räntor, prisökningar och inflation som
har grundats på statistik och analyser gjorda av experter. En känslighetsanalys har visat hur
olika antaganden påverkar resultatet. Antagandena betraktas som en osäkerhetsfaktor och
felkälla i beräkningarna. Däremot visar resultatet från samtliga utfall av nuvärdesmetoden att
investeringen är fördelaktig, vilket initierar att en satsning på passivhus med relativt stor
säkerhet är positiv.
Grundinvesteringarna för standardhusen representerar inte de faktiska priserna och kan inte
jämföras med Intressanta hus prissättning då studien inkluderar kostnader som är relevanta för
den specifika studien. Kostnader för material är beräknade utan hänsyn till eventuella ramavtal
eller mängdrabatter som kan förekomma mellan Intressanta hus och leverantörer vilket även
betraktas som en felkälla i resultatet.
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FORSKNINGSFRÅGA 3
Forskningsfrågan inkluderar boendekvaliteter och den alternativa utformningen vilka
analyseras i separata avsnitt nedan.

BOENDEKVALITETER
De boendekvaliteter som lyfts fram i urvalet och som värderats enligt de tre
bedömningskriterierna har valts enligt författarnas tolkning av teorin rörande högt värderade
boendekvaliteter. Vissa av boendekvaliteterna har varit lättare att värdera med underbyggd
teori än andra, där några kan behöva upplevas för att få resultatet mer verklighetstroget.
De tilldelade standardhusen har från början en bra uppbyggnad och energiprestanda vilket gör
att de utvecklade passivhusen som placeras i det mildare klimatet i Västerås blir oförändrade,
inga synliga byggnadsjusteringar som påverkar boendekvaliteten. De utvecklade passivhusen
lokaliserade till Kiruna har däremot en justerad fönsterarea som bidrar till en minskad
boendekvalitet i form av ljusinsläpp men berikar istället bostaden med integritet. I Kiruna anses
PassivM1:147 ej lämpat som passivhus delvis på grund av försämrade boendekvaliteter i form
av mindre ljusinsläpp och stora väggstjocklekar. Ett av signumen för Intressanta hus är stora
fönsterpartier vilket blir en stor orsak till varför slutsatsen dras att PassivM1:147 i Kiruna
förlorar sin arkitektoniska karaktär.
I passivhusen har en stor del av tilläggsisoleringen placerats i tak och grund vilket innebär att
de utvalda boendekvaliteterna bevarats relativt likt sitt ursprung. Boarean har bevarats i
passivhusen eftersom byggnadskompletteringarna genomförs utanför klimatskalet och
påverkar ej den inre rymden och planlösningen i bostaden. Det hade varit intressant att även
analysera boendekvaliteten vid tilläggsisolering innanför klimatskalet för se dess påverkan på
bostadens planlösning.
Studiens utvalda boendekvaliteter har värderats i relation till två av Intressanta hus
standardhus. Analys av andra småhus kan medföra skillnader i resultat beroende på studiens
och byggnadens förutsättningar. Studier som utförs på andra geografiska platser kan ge
annorlunda resultat rörande förändringar av boendekvaliteter vilket gör studien svår att
replikera. Tack vare stödet i litteraturen möjliggörs det för en annan forskare att replikera
denna del av studien.

DEN ALTERNATIVA UTFORMNINGEN
Problem Seeking var grundläggande i uppstarten av utformningsprocessen tillsammans med
den teoretiska bakgrund och resultatet från forskningsfråga 1. Målet var att generera en möjlig
och stark alternativ utformning till Intressanta hus för att möjliggöra en framtida satsning på
passivhus. Boarean har i sin tur inte nämnvärt justerats vilket bidrar till olika
planlösningsalternativ för liknande byggnadsform. Den alternativa utformningen kan ses som
en utökning av utbudet och ge Intressanta hus kunder ytterligare valmöjligheter. Det faktum
att boarean förblev konstant bidrog till ett tydligt ramverk för den alternativa utformningen.
Grundstenen i den framtagna matrisen enligt Problem Seeking har underlättat processen och
ger ett stöd att falla tillbaka på vilket var viktigt för den iterativa processen. En avgränsning har
varit att uttrycket ska likna de hus som redan finns hos Intressanta hus och det har bidragit till
ett en tydlig riktning i arbetet med framtagningen av utformningen.
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Författarnas egna värderingar rörande boendekvaliteter påverkar arbetet och är en potentiell
felkälla som kan bidra till ett subjektivt resultat. Tyngdpunkten för värderingen av
boendekvaliteterna har baserats på litteraturstudien för att försäkra kvaliteten i arbetet.
Arbetet med utformningen av den alternativa utformningen har haft ett utgångsläge i
standardhuset C3:151. Anledningen har varit de goda resultaten för byggnaden från
forskningsfråga 1 samt att behålla de väsentliga karaktäristiska dragen för de byggnader som
Intressanta hus utvecklar. Byggnadens boarea har ökats en aning för att gynna de positiva
boendekvaliteterna. Om avgränsningarna gällande boarea och bevarande av arkitektonisk
karaktär ej funnits utformningen kunnat anta ett mer nytänkande uttryck men samtidigt hade
inte boendekvaliteter kunnat jämföras på ett rättvist sätt. Studien hade därför smalare ramar
för att utveckla ett alternativt passivhus. Den alternativa utformningen av passivhuset har en
egen karaktär tack vare entrén i form av luftslussen samt skjutbara raster vid fönsterna vilket
också gör att man snabbt kan urskilja detta passivhus från dess inspiratör C3:151. Trots
luftslussen bibehålls känslan av den industriella ladan. Materialval för fasaderna hade förändrat
byggnadens uttryck markant, vilket är en anledning till att materialen bevarades.
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Studien avslutas med svar på de inledande frågeställningarna. Vidare diskuteras studiens
metoder och resultat. Avslutningsvis anges förslag till områden för fortsatta studier.

FORSKNINGSFRÅGA 1
Kan två standardhus från en småhusproducent anpassas till passivhus i Västerås och Kiruna
med bevarad arkitektonisk karaktär?
-

Ja, det är möjligt för ett standardhus i två plan i både Västerås och Kiruna. Ett
standardhus i ett plan är inte möjligt att anpassa till ett passivhus i Kiruna under liknande
omständigheter som är givet i studien.

I Kiruna krävs orimliga dimensioner på byggnadsdelarna och små andelar glasytor för att
standardhuset M1:147 ska klara kraven för passivhus vilket medför att den arkitektoniska
karaktären går förlorad. Det faktum att ett delmål genom studien har varit att bevara
byggnadernas arkitektoniska karaktär har varit en begränsning för att standardhusen ska klara
kraven för passivhus. Även om det kan tyckas att M1:147 är långt ifrån att klara kraven med
rimliga dimensioner och fönsterandel vill studien poängtera att parametrarna kan varieras i
oändlighet. Denna studie har valt att utveckla husen på ett sätt och det finns många andra
utformningar av en byggnad som kan generera ett annat resultat.
Byggnadens volym har en inverkan på dess energiförbrukning, vilket studien har indikerat
genom att standardhuset i två plan visat sig vara bättre lämpat för passivhus än standardhuset
i ett plan. Givetvis spelar en rad andra parametrar in för en byggnads energiförbrukning så som
boarea, fönsterandel och byggnadsdelarnas utformning. Det går därför inte att dra någon
slutsats om vilken form som är mest fördelaktig efter den här studien. Det är dock svårt att inte
poängtera att den byggnad vars volym är mest lik en sfär med minst omslutande area i
förhållande till volym är den byggnad som genererat bäst resultat i energiberäkningarna.
Ett mål med studien var att den arkitektoniska karaktären för standardhusen skulle bevaras. I
Västerås var detta möjligt och alla fönsterytor kunde behållas. Ytterväggarnas dimensioner
kunde även behållas. Det är dels en följd av att standardhusens klimatskal hade en relativt bra
energiprestanda i befintligt skick. I Kiruna har den arkitektoniska karaktären inte bevarats lika
väl då fönsterytan har minskats för C3:151. För M1:147 togs beslutet att den arkitektoniska
karaktären inte kunde bevaras innan byggnaden hade uppnått passivhusstandard.
Det är viktigt att ha i åtanke att det inte är någon garanti att byggnader som uppfyller
passivhusstandard i teorin även gör det i praktiken. Simuleringsverktyg liknar verkligheten på
många sätt, men kan även skilja sig från verkligheten på oförutsedda sätt. Det poängteras att
studien visar hur standardhusen som uppfyller kraven kan byggas med passivhus-teknik, vilket
inte är en garanti för att de godkänns som verifierade eller certifierade passivhus.
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FORSKNINGSFRÅGA 2
Är det ekonomiskt fördelaktigt för en potentiell köpare att investera i ett passivhus ur ett
livscykelkostnadsperspektiv i Västerås och Kiruna?
-

Ja, det är ekonomiskt fördelaktigt för samtliga fall vilket kan konstateras efter
genomförande av livscykelanalyskostnader med hjälp av nuvärdesmetoden. Enligt den
enkla återbetalningsmetoden visar resultaten att passivhus är en mindre fördelaktig
investering.

Förutsättningar och omständigheter kan variera enormt vid utveckling av ett standardhus till
passivhus. Därför fås denna studie ses som ett gott exempel på att möjligheterna är goda.
Slutligen poängteras det att energiprestandan för standardhusen i form av U-värden för
byggnadsdelar och glaspartier är god. Besparingar av energiförbrukning är därför inte lika stor
som de kan vara för äldre byggnader. De ekonomiska fördelarna förväntas av förklarliga skäl
vara större vid utveckling av befintliga byggnader som inte är nyproducerade. Den största
besparingen av årlig energiförbrukning görs när standardhuset M1:147 utvecklas till det
hypotetiska passivhuset PassivM1:147. Den årliga besparingen blir 30 % vilket kan jämföras
med besparing på 2 % vid utvecklingen till PassivC3:151 i Västerås.

FORSKNINGSFRÅGA 3
Hur påverkas boendekvaliteter vid utvecklingen till passivhus och hur kan en alternativ
utformning se ut?
-

Den stora skillnaden sker i Kiruna där ljusinsläppet i byggnaderna minskas markant. Den
alternativa utformningen uppförs med genomtänkta flexibla stråk, siktlinjer, luftsluss
och skjutbara raster vid fönsterna.

Förändringen av boendekvaliteterna bidrar till en kännedom om att vissa av de utvalda
boendekvaliteterna hänger ihop med planlösning och fönstersättning som det går att se
exempel på i denna studie. En tanke föds om det är rimligt att ha samma krav på
boendekvaliteter i de olika klimatzonerna. Kan det vara mer humant att anpassa
förväntningarna på boendekvaliteterna efter de förutsättningar som råder på den plats en
byggnad befinner sig. Att ha en hållbar och insiktsfull inställning kan vara en god start vid
utvärdering av boendekvaliteter.
Värderingskategorierna som valts ut i studien är tolkningsbara och kan påverkas ur ett
personligt tycke. Sammanlänkningen av de olika boendekvaliteterna till värderingskategorierna
är tolkat och generaliserat av författarna och skulle kunna innebära ett annat resultat för en
annan författare och studie.
Den alternativa utformningen ger de boende en större möjlighet till avskärmning mellan rum
och utrymmen i bostaden vilket gör den flexibel och hållbar genom dess förmåga att kunna
passa en familj med förändrade behov eller nya ägare med andra förutsättningar.
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HUVUDFRÅGA
Kan konventionella småhus bli passivhus och samtidigt bidra till hållbar utveckling?
-

Ja, konventionella småhus kan bli passivhus och samtidigt bidra till hållbar utveckling.
För byggnader placerade i klimatzon I finns det svårigheter att uppfylla kraven för
passivhus beroende på byggnadens utformning.

EKOLOGI
Att bygga passivhus innebär att byggnadens energiförbrukning blir lägre än den genomsnittliga
konventionella byggnaden. Vidare innebär den relativt låga energiförbrukningen ett mindre
ekologiskt fotavtryck från byggnaden. Desto fler passivhus som byggs, desto mindre energi
kommer alltså krävas för drift av bostäder. Det finns en ödmjukhet om att en ökad andel
passivhus endast bidrar med en bråkdel av den minskade energiförbrukningen som krävs för
en optimal hållbar utveckling.

EKONOMI
I samma takt som ett passivhus genererar en lägre årlig energiförbrukning minskar även de
årliga energikostnaderna för byggnaden. Att bygga ekonomiskt är fördelaktigt dels för den
enskilde individen men även för samhället. Det är av uppenbara anledningar positivt för den
hållbara utvecklingen att bygga så ekonomiskt effektivt som möjligt.

SOCIALT
Passivhus som boendeform anses vara hållbart för framtidens utveckling i Västerås. För det
subarktiska klimatet i Kiruna krävs en mer eftertänkt form av bostaden för att kunna uppfylla
mest väsentliga boendekvaliteterna. Det är viktigt att den hållbara utvecklingen är med i hela
processen och beaktas tidigt i utformningsskedet för att öka chanserna till goda
boendekvaliteter i passivhus.

FORTSATTA STUDIER


Är det rimligt att satsa på passivhus för fristående villor som bostadskoncept i
subarktiska klimat? Det vore intressant att se en jämförelse av hur olika
certifieringssystem står sig i kalla klimat; exempelvis Miljöbyggnad, BREEAM, LEED och
passivhus.



Tappvarmvatten utgör en stor del av förbrukningen och påverkas inte av att ett hus
certifieras som passivhus. Hur skulle man kunna ta tillvara på energin som går förlorad
där bättre? Installationerna i duscharna i Sjunde huset i Toulluvaara som utvecklats för
att kunna återanvända vattnet flera gånger kan inspirera (Byggindustrin, 2015).



Det skulle vara intressant att utföra arbetet med passivhusanpassning och
livscykelkostnadsanalys med möjlighet att använda verktyget PRISMO som är utvecklat
av två studenter i deras examensarbete. PRISMO är ett verktyg för kostnadsberäkning
före och efter en energieffektiviseringsåtgärd (Andersson S. och Ekberg O. 2017).



Studiens energisimuleringar ger författarna en vetskap om att standardhusen redan är
nära att uppfylla passivhusekraven. Detta kan leda till en vidare studie över hur husets
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form och planlösning kan skapa goda boendekvaliteter men samtidigt uppfylla
passivhuskrav..
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BILAGA I. STANDARDHUSENS BYGGNADSDELAR
I tabell 30–35 redovisas ingående materialskikt för byggnadsdelarna i standardhusen. λ-värden
för de inhomogena skikten har sammanvägts med hjälp av λ- och U-värdesmetoden.
Tabell 30. Beskrivning av ingående material i taken för C3:151 och M1:147.

Tak C3:151 och M1:147
Tjocklek (mm)

𝝀 Värmeledningsförmåga (W/mK)

Tätskiktsmatta/Papp +
Underlagspapp

4

-

Råspont

23

-

Luftspalt - cellplast

50

-

Takbjälkar 45 x 170 c/c
1200 mm

170

0,14

Lösullsisolering

170

0,042

Lösullsisolering

330

0,042

-

-

-

-

Glespanel 70 x 28
c/c 300 mm

28

0,14

Luft 230

28

0,026

Gips

13

0,25

Summa

618

Material

Plastfolie

Sammanvägt 𝝀 (W/mK)

0,308*

0,0399

0,0526
-

* Schablonvärde för uteluftsventilerad yttertak enligt tabell 12.25 Speciella luftskikts
värmemotstånd (Petersson, 2009.)
Tabell 31. Beskrivning av ingående material i grunden för C3:151 och M1:147.

Grund (platta på mark) C3:151 och M1:147
Material

Tjocklek (mm)

𝝀 Värmeledningsförmåga (W/mK)

Sammanvägt 𝝀 (W/mK)

Betong

100

1,7

-

Sundolitt isolerskiva

300

0,038

-

Summa

400mm

Tabell 32. Beskrivning av ingående material i ytterväggarna för C3:151 och M1:147.

Yttervägg C3:151 och M1:147
Tjocklek (mm)

𝝀 Värmeledningsförmåga (W/mK)

Stående panel

18

-

Spikläkt 70 x 28

28

-

Material

91

Sammanvägt 𝝀 (W/mK)
0,29*
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c/c 600 mm
Distantsläkt 45 x 12

12

-

Utvändig gips GU

9

0,25

Träreglar 45 x 220 c/c
600 mm

220

0,14

Mineralull

220

0,036

Plastfolie

-

-

Horisontell spikläkt 45 x
45
c/c 600 mm

45

0,14

Mineralull

45

0,036

OSB-skiva

11

0,1

-

Gips

13

0,25

-

Summa

356

0,0438
-

0,0438

* Schablonvärde för uteluftsventilerad fasadpanel enligt tabell 12.25 Speciella luftskikts
värmemotstånd (Petersson, 2009).
Tabell 33. Beskrivning av ingående material i bärande innerväggar för C3:151 och M1:147.

Bärande innervägg C3:151 och M1:147
Tjocklek (mm)

𝝀 Värmeledningsförmåga (W/mK)

Sammanvägt 𝝀 (W/mK)

Gips

13

0,25

-

OSB-skiva

11

0,13

-

Mineralull

45

0,036

Träregel 45 x 45
c/c 400mm

45

0,14

Luft

50

0,026

Träregel 45 x 30, c/c
400mm

50

0,14

OSB-skiva

11

0,13

-

Gips

13

0,25

-

Summa

143

Material

0,0477

0,0388

Tabell 34. Beskrivning av ingående material i icke bärande innerväggar för C3:151 och M1:147.

Icke bärande innervägg C3:151 och M1:147
Tjocklek (mm)

𝝀 Värmeledningsförmåga (W/mK)

Sammanvägt 𝝀 (W/mK)

Gips

13

0,25

-

OSB-skiva

11

0,13

-

Material

92
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Mineralull

45

0,036

Träregel 45 x 45 c/c
600mm

45

0,14

Luft

30

0,026

Träregel 45 x 50, c/c
600mm

30

0,14

OSB-skiva

11

0,13

-

Gips

13

0,25

-

Summa

123

0,0438

0,03455

Tabell 35. Beskrivning av ingående material i mellanbjälklag för C3:151 och M1:147.

Mellanbjälklag C3:151 och M1:147
Tjocklek (mm)

𝝀 Värmeledningsförmåga (W/mK)

Sammanvägt 𝝀 (W/mK)

Lamell

17

0,14

-

Golvgips

13

0,25

-

Golvspånskiva

22

0,14

-

Träbalkar 45 x 175
c/c 600mm

175

0,14

Luft

175

0,026

Träbalkar 45 x 50
c/c 600mm

45

0,14

Mineralull

45

0,036

Kombinationsväv

13

-

Glespanel 70 x 28
c/c 300 mm

28

0,14

Luft

28

0,026

Gips

13

0,25

Summa

313

Material

93

0,03455

0,0438
0,0526
-
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BILAGA II. SPECIFIK ENERGIFÖRBRUKNING
I tabell 36–44 redovisas summeringen av den specifika energi användningen baserat på resultat
från simuleringar i IDA ICE och antagna schabloner som angivits i avsnittet Energiberäkningar i
IDA ICE. Värmetillskott från hushållsel är inlagt i IDA ICE och redovisas därför inte som en egen
energipost nedan.
Tabell 36. Redovisning av energiposter och specifik energianvändning för C3:151 i Västerås.

C3:151 i Västerås – specifik energianvändning
Energi (kWh/m2)
Fjärrvärme

22,7

El

5,8

Tappvarmvatten

20

Vädringspåslag

4

Värmetillskott från tappvarmvatten

-4

Summa

48,5

Tabell 37. Redovisning av energiposter och specifik energianvändning för C1:147 i Västerås.

M1:147 i Västerås– specifik energianvändning
Energi (kWh/m2)
Fjärrvärme

32

El

5,8

Tappvarmvatten

20

Vädringspåslag

4

Värmetillskott från tappvarmvatten

-4

Summa

54,8

Tabell 38. Redovisning av energiposter och specifik energianvändning för C3:151 i Kiruna.

C3:151 i Kiruna – specifik energianvändning
Energi (kWh/m2)
Fjärrvärme

58,8

El

5,1

Tappvarmvatten

20

Vädringspåslag

4

Värmetillskott från tappvarmvatten

-4

Summa

83,9
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Tabell 39. Redovisning av energiposter och specifik energianvändning för M1:147 i Kiruna.

M1:147 i Kiruna– specifik energianvändning
Energi (kWh/m2)
Fjärrvärme

74,1

El

5,1

Tappvarmvatten

20

Vädringspåslag

4

Värmetillskott från tappvarmvatten

-4

Summa

99,2

Tabell 40. Redovisning av energiposter och specifik energianvändning för PassivC3:151 i Västerås.

PassivC3:151 Västerås – specifik energianvändning
Energi (kWh/m2)
Fjärrvärme

16,4

El

7,8

Tappvarmvatten

20

Vädringspåslag

4

Värmetillskott från tappvarmvatten

-4

Summa

44,2

Tabell 41. Redovisning av energiposter och specifik energianvändning för PassivM1:147 i Västerås.

PassivM1:147 Västerås – specifik energianvändning
Energi (kWh/m2)
Fjärrvärme

24,7

El

5,8

Tappvarmvatten

20

Vädringspåslag

4

Värmetillskott från tappvarmvatten

-4

Summa

50,5
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Tabell 42. Redovisning av energiposter och specifik energianvändning för PassivC3:151 i Kiruna.

PassivC3:151 Kiruna – specifik energianvändning
Energi (kWh/m2)
Fjärrvärme

33,6

El

9,2

Tappvarmvatten

20

Vädringspåslag

4

Värmetillskott från tappvarmvatten

-4

Summa

62,8

Tabell 43. Redovisning av energiposter och specifik energianvändning för PassivM1:147 i Kiruna.

PassivM1:147 Kiruna – specifik energianvändning
Energi (kWh/m2)
Fjärrvärme

40

El

5,1

Tappvarmvatten

20

Vädringspåslag

4

Värmetillskott från tappvarmvatten

-4

Summa

65,1

Tabell 44. Redovisning av energiposter och specifik energianvändning för den alternativa utformningen i Västerås.

Alternativ utformning i Västerås – specifik energianvändning
Energi (kWh/m2)
Fjärrvärme

16,2

El

5,8

Tappvarmvatten

20

Vädringspåslag

4

Värmetillskott från tappvarmvatten

-4

Summa

42
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BILAGA III. GENOMSNITTLIG VÄRMEGENOMGÅNGSKOEFFICIENT, UM
Byggnadernas genomsnittliga värmegenomgångskoefficient beräknas enligt anvisningar i
Tillämpad Byggnadsfysik (Petersson, 2009).
𝑈𝑚 =

∑ 𝑈𝑘𝑜𝑟𝑟,𝑖 ∗ 𝐴𝑖 + ∑ 𝛹𝑘 ∗ 𝑙𝑘 + ∑ 𝑋𝑗
𝐴𝑜𝑚𝑠𝑙

(1)

𝑈𝑘𝑜𝑟𝑟,𝑖 = 𝑉ä𝑟𝑚𝑒𝑔𝑒𝑛𝑜𝑚𝑔å𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑓ö𝑟 𝑎𝑘𝑡𝑢𝑒𝑙𝑙 𝑏𝑦𝑔𝑔𝑛𝑎𝑑𝑠𝑑𝑒𝑙 (𝑊/𝑚2 𝐾)
𝐴𝑖 = 𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑓ö𝑟 𝑏𝑦𝑔𝑔𝑛𝑎𝑑𝑠𝑑𝑒𝑙𝑒𝑛𝑠 𝑦𝑡𝑎 𝑚𝑜𝑡 𝑢𝑝𝑝𝑣ä𝑚𝑑 𝑖𝑛𝑜𝑚ℎ𝑢𝑠𝑙𝑢𝑓𝑡 (𝑚2 )
𝛹𝑘 = 𝑉ä𝑟𝑚𝑒𝑔𝑒𝑛𝑜𝑚𝑔å𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑓ö𝑟 𝑙𝑖𝑛𝑗ä𝑟𝑎 𝑘ö𝑙𝑑𝑏𝑟𝑦𝑔𝑔𝑎𝑛 (𝑊/𝑚𝐾)
𝑙𝑘 = 𝐿ä𝑛𝑔𝑑𝑒𝑛 𝑎𝑣 𝑑𝑒𝑛 𝑙𝑖𝑛𝑗ä𝑟𝑎 𝑘ö𝑙𝑑𝑏𝑟𝑦𝑔𝑔𝑎𝑛 𝑚𝑜𝑡 𝑢𝑝𝑝𝑣ä𝑟𝑚𝑑 𝑖𝑛𝑜𝑚ℎ𝑢𝑠𝑙𝑢𝑓𝑡 (𝑚)
𝑋𝑗 = 𝑉ä𝑟𝑚𝑒𝑔𝑒𝑛𝑜𝑚𝑔å𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑓ö𝑟 𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡𝑓𝑜𝑟𝑚𝑖𝑔𝑎 𝑘ö𝑙𝑑𝑏𝑟𝑦𝑔𝑔𝑜𝑟 (𝑊/𝐾)
𝐴𝑜𝑚𝑠𝑙 = 𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑓ö𝑟 ℎ𝑒𝑙𝑎 𝑏𝑦𝑔𝑔𝑛𝑎𝑑𝑒𝑛𝑠 𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑚𝑜𝑡 𝑢𝑝𝑝𝑣ä𝑟𝑚𝑑 𝑖𝑛𝑜𝑚ℎ𝑢𝑠𝑙𝑢𝑓𝑡 (𝑚2 )
Den korrigerade värmegenomgångskoefficienten Ukorr,i bortses från då uppförandet av husen
antas vara optimerat för att undvika korrigeringar. Byggnadsdelarna produceras i fabrik med
en beprövad arbetsgång och noggrann precision för att uppnå optimerad energiprestanda.
Det utförs därför inte korrigeringar av värmegenomgångskoefficienterna på grund av
fästanordningar, arbetsutförande och väderpåverkan enligt ekvation (2).
𝑈𝑘𝑜𝑟𝑟,𝑖 = 𝑈 + 𝛥𝑈𝑓 + 𝛥𝑈𝒈 + 𝛥𝑈𝒓 = 𝑈

(2)

U-värdet för byggnadsdelarna beräknas enligt Petersson B-Å. (2009) med hjälp av 𝜆 –
värdesmetoden, U-värdesmetoden och metod för platta på mark. I bilaga I redovisas ingående
material med deras tjocklek och 𝜆 -värde. I tabell 45 återfinns U-värden för klimatskalets
ingående byggnadsdelar för samtliga hus. I standardhusen används fönster från 3-glas-fönster
från Velfac (2017) och ytterdörrar från Ekstrands (2017). I passivhusen används fönster från
Passivhusfönster.se (2017) och passivhuscertifierade ytterdörrar från Ekstrands (2006).

Tabell 45. U-värde för byggnadsdelarna i samtliga byggnader.

U-värde (W/m2K)
Byggnadsdel

Tak

Grund

Yttervägg

Fönster

Dörr

C3:151

0,08

0,11

0,17

0,9

0,8

M1:147

0,08

0,10

0,17

0,9

0,8

PassivC3:151 (Västerås)

0,08

0,07

0,17

0,6

0,58

PassivC3:151 (Kiruna)

0,06

0,05

0,08

0,6

0,58

PassivM1:147 (Västerås)

0,07

0,06

0,17

0,6

0,58

PassivM1:147 (Kiruna)

0,04

0,03

0,04

0,6

0,58

Alternativ utformning

0,07

0,07

0,17

0,6

0,58
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I tabell 46 redovisas klimatskalets ingående byggnadsdelars area mot inomhusluften samt den
totala omslutande arean.

Tabell 46. Invändig area för byggnadsdelarna i samtliga byggnader.

Area för ingående byggnadsdelar (m2)
Byggnadsdel

Tak

Grund

Yttervägg

Fönster

Dörr

Omslutande

C3:151

123,5

90,0

144

34,1

4,6

396,3

M1:147

147

147

77,1

39,9

4,6

415,6

PassivC3:151 (Västerås)

123,5

90,0

144

34,1

4,6

396,3

PassivC3:151 (Kiruna)

123,5

90,0

151

27,2

4,6

396,3

PassivM1:147 (Västerås)

147

147

77,1

39,9

4,6

415,6

PassivM1:147 (Kiruna)

147

147

96,1

20,9

4,6

415,6

Alternativ utformning

123,5

101,4

152

31,8

4,6

412,7

I tabell 47 redovisas klimatskalets ingående byggnadsdelars invändiga längder där de angränsar
till en annan byggnadsdel.

Tabell 47. Längder för de linjära köldbryggorna i samtliga byggnader.

Längder för ingående byggnadsdelar (m)
Byggnadsdel

Tak

Grund

Fönster

Dörr

Mellanbjälklag

IV

YV

C3:151

45,0

39,9

86,3

13,2

39,9

28,9

17,8

M1:147

61,5

61,5

124

13,2

-

24,3

16,2

PassivC3:151 (Västerås)

45,0

39,9

86,32

13,2

39,9

28,9

17,8

PassivC3:151 (Kiruna)

45,0

39,9

66,5

13,2

39,9

28,9

17,8

PassivM1:147 (Västerås)

61,5

61,5

124

13,2

-

24,3

16,2

PassivM1:147 (Kiruna)

61,5

61,5

33,9

13,2

-

24,3

16,2

Alternativ utformning

47,0

41,7

79,

13,2

41,7

28,9

17,8

Linjära köldbryggor beräknas med hjälp av data för byggnadsdelars längder i tabell 47 och
förlustfaktorer enligt Petersson (2009) och redovisas i tabell 48. Punktformiga köldbryggor
uppstår i allmänhet i skärningspunkter mellan linjära köldbryggor och bortses ofta från enligt
Petersson (2009). Punktformiga köldbryggor bortses därför från vid beräkningarna.
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Tabell 48. Totala linjära köldbryggorna i samtliga byggnader.

Linjära köldbryggor (W/K)
Byggnad

𝒍𝒌 ∗ 𝜳𝒌

C3:151

4,91

M1:147

5,32

PassivC3:151 (Västerås)

4,91

PassivC3:151 (Kiruna)

4,51

PassivM1:147 (Västerås)

5,32

PassivM1:147 (Kiruna)

3,52

Alternativ utformning

4,87

Insättning av värden i ekvation (1) genererar genomsnittliga U-värden för samtliga byggnader
enligt tabell 49 nedan.

Tabell 49. Genomsnittlig värmegenomgångskoefficient i samtliga byggnader.

Genomsnittlig värmegenomgångskoefficient, Um, (W/m2K)
Byggnad

U-värde

C3:151

0,20

M1:147

0,19

PassivC3:151 (Västerås)

0,17

PassivC3:151 (Kiruna)

0,12

PassivM1:147 (Västerås)

0,15

PassivM1:147 (Kiruna)

0,08

Alternativ utformning

0,16
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BILAGA IV. VÄRMEFÖRLUSTFAKTORN, VFTDVUT
Byggnadernas värmeförlustfaktor vid dimensionerande utetemperatur beräknas enligt
anvisningar i FEBY 12 (2012). Faktorn representerar summan av en byggnads värmeförluster
genom luftläckage via klimatskärmen, transmission och ventilation. Beräkningen måste utföras
vid dimensionerande inomhustemperatur på 21°C och vinterutetemperaturen för den specifika
orten och byggnaden.
[𝑊/𝑚2 𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝 ]

𝑉𝐹𝑇𝐷𝑉𝑈𝑇 = 𝐻𝑇 ∗ (21 − 𝐷𝑉𝑈𝑇)/𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝

(1)

𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝 = Den golvarea som avses att värmas till mer än 10°C.

Tabell 50. Atemp för samtliga byggnader.

Byggnad

Atemp (m2)

C3:151

151

M1:147

147

PassivC3:151

151

PassivM1:147

147

Alternativ utformning

163

𝐷𝑉𝑈𝑇 är den dimensionerande vinterutetemperatur för specifik byggnad och ort. DVUT
hämtas från bilaga 3 i FEBY 12 (2012). Tidskonstanten för samtliga byggnader i projektet är 6
dygn vilket representerar en byggnad med lätt konstruktion och betongplatta på mark. Västerås
återfinns inte i listan över orter varpå Örebro antas vara den orten med mest liknande
förhållanden och dess dimensionerande vinterutetemperatur används istället.
𝐷𝑉𝑈𝑇𝐾𝑖𝑟𝑢𝑛𝑎 = −26,1°𝐶
𝐷𝑉𝑈𝑇Ö𝑟𝑒𝑏𝑟𝑜 = −15,7°𝐶
𝐻𝑇 är en byggnads värmeförlustkoefficient och beräknas enligt följande ekvation:
𝐻𝑇 = 𝑈𝑚 ∗ 𝐴𝑜𝑚𝑠𝑙 + 𝜌 ∗ 𝑐 ∗ 𝑞𝑙ä𝑐𝑘 + 𝜌 ∗ 𝑐 ∗ 𝑑 ∗ 𝑞𝑣𝑒𝑛𝑡 ∗ (1 − 𝑣)

[𝑊/𝐾 ]

Där ingående parametrar representerar:
𝑈𝑚 = klimatskärmens genomsnittliga U-värde. Aktuella värden tas från bilaga III.
𝐴𝑜𝑚𝑠𝑙 = Klimatskärmens omslutande area, invändigt
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Tabell 51. Invändig omslutande area för samtliga byggnader

Aomsl (m2)

Byggnad
C3:151

396,3

M1:151

415,6

PassivC3:151

396,3

PassivM1:151

415,6

Alternativ utformning

412,7

𝜌 ∗ 𝑐 ∗ 𝑞𝑙ä𝑐𝑘 = värmeeffektförluster genom luftläckage
𝜌 = 1,2 kg/m3 (luftens densitet)
𝑐 = 1000 J/kg, K

(luftens specifika värmekapacitet)

𝑞𝑙ä𝑐𝑘 = 0,0003 m3/s

(maximalt luftläckage enligt FEBY 12 (2012))

𝜌 ∗ 𝑐 ∗ 𝑑 ∗ 𝑞𝑣𝑒𝑛𝑡 ∗ (1 − 𝑣) = värmeeffektförluster genom ventilation
𝑞𝑣𝑒𝑛𝑡 = 0,00035 m3/s

(minimalt krav på ventilation enligt (Boverket, 2016) )

𝑑=1

(systemet är ständigt i drift)

𝑣 = 0,9

(verkningsgrad)

Insättning av värden i ekvation (1) ger värmeförlusttal för byggnaderna enligt tabell 52.

Tabell 52. Värmeförlusttal för samtliga byggnader.

Byggnad

Värmeförlusttal (W/m2Atemp)

C3:151

19,9

M1:151

20,2

PassivC3:151 i Västerås

17,0

PassivM1:147 i Västerås

16,0

PassivC3:151 i Kiruna

15,1

PassivM1:147 i Kiruna

10,9

Alternativ utformning i Västerås

17,0
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BILAGA V. PRISER FÖR MATERIAL OCH PRODUKTER
I tabellerna 53–55 redovisas kostnader för ingående material och produkter i standard- och
passivhusen. Samtliga referenser är konsulterade experter inom respektive område.
Entreprenadkostnaderna innebär det pris kunden betalar för den färdiga byggnaden exklusive
kostnader för uppvärmningssystem.

Tabell 53. Kostnader för entreprenad och byggnadsmaterial.

Byggnation och byggnadsmaterial
Produkt/Material

Kostnad (kr inkl. moms)

Referens

Entreprenadkostnad C3:151

3 490 000 kr

Entreprenadkostnad M1:147

3 220 000 kr

Sundolit isolering (grund)

700 kr/m3

PIR isolering (vägg)

2340 kr/m3

Lösullsisolering (tak)

600 kr/m3

Takbalk 45 x 170 mm

35 kr/m

Tobias
Holmberg
(personlig
kommunikation 6 juli 2017)
Tobias
Holmberg
(personlig
kommunikation 6 juli 2017)
Kundservice XLBygg (personlig
kommunikation 9 augusti 2017)
Mikael
Post
(personlig
kommunikation 9 augusti 2017)
Tobias
Holmberg
(personlig
kommunikation 9 augusti 2017)
(Byggmax, 2017)

Fasadpanel

108 kr/m2

(Byggmax, 2017)

Glespanel 28 x 70 mm

7 kr/m

(Byggmax, 2017)

Lockläkt 22 x 45

6 kr/m

(Byggmax, 2017)
2

Gipsskiva 9 mm

36 kr/m

(Byggmax, 2017)

OSB-skiva 11 mm

100 kr/m2

(Byggmax, 2017)

Mineralull 220 mm

90 kr/m2

(Byggmax, 2017)

Mineralull 45 mm

17 kr/m2

(Byggmax, 2017)

2

Plastfolie

5 kr/m

(Byggmax, 2017)

Utvändigt gips GU

46 kr/m2

(Byggmax, 2017)

Spikläkt 45 x45 mm

7 kr/m

(Byggmax, 2017)

Träregel 45 x 220

36 kr/m

(Byggmax, 2017)
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Tabell 54. Kostnader för uppvärmningssystemen.

Uppvärmningssystem
Produkt/Material

Kostnad (inkl. moms)

Referens

Nibe frånluftsvärmepump F730

88 300 kr

Kanalsystem
till
Nibe
frånluftsvärmepump F730
Installation av kanalsystem och Nibe
frånluftsvärmepump F730 i C3:151
Installation av kanalsystem och Nibe
frånluftsvärmepump F730 i M1:147
Vattenburen golvvärme i C3:151

12 000 kr

Installation av Vattenburen golvvärme i
C3:151

90 500 kr

Vattenburen golvvärme i M1:147

86 300 kr

Installation av Vattenburen golvvärme i
M1:147

88 500 kr

Temovex Blue 4 FTX-system

31 250 kr

Kanalsystem till Temovex Blue 4 FTXsystem
Installation av Temovex Blue 4 FTXsystem och kanalsystem
Elburen golvvärme PassivC3:151 och
PassivM1:147
Installation av elburen golvvärme
PassivC3:151 och PassivM1:147

26 250 kr

Nibe
kundservice
(personlig
kommunikation, 6 juli 2017)
Vladimir
Kundih
(personlig
kommunikation, 6 juli 2017)
Vladimir
Kundih
(personlig
kommunikation, 6 juli 2017)
Vladimir
Kundih
(personlig
kommunikation, 6 juli 2017)
Lies
Benharaoua
(personlig
kommunikation 6 juli 2017)
Kundservice Bad och Värme NM
rör (personlig kommunikation 6
juli 2017)
Lies
Benharaoua
(personlig
kommunikation 6 juli 2017)
Kundservice Bad och Värme NM
rör (personlig kommunikation 6
juli 2017)
Claes
Jäderholm
(personlig
kommunikation 6 juli 2017)
Claes
Jäderholm
(personlig
kommunikation 6 juli 2017)
Vladimir
Kundih
(personlig
kommunikation, 6 juli 2017)
Kundservice Ebeco (personlig
kommunikation 6 juli 2017)
Bengt-Åke Rosengren (personlig
kommunikation 6 juli 2017)

12 000 kr
10 000 kr
153 200 kr

21 000 kr
4 400 kr
3 850 kr

Tabell 55. Kostnader för fönster och ytterdörrar.

Fönster och ytterdörrar
Produkt/Material

Kostnad (kr inkl. moms)
2

Fönster standardhus

2 985 kr/m

Fönster passivhus

4 430 kr/m2

Tillägg
för
ytterdörr

passivhuscertifierad

3 125 kr
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Tobias
Holmberg
(personlig
kommunikation 9 augusti 2017)
Achim Dennenburg (personlig
kommunikation 9 augusti 2017)
Kundservice Ekstrands (personlig
kommunikation 1 augusti 2017)
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Bilaga VI. Klimatdata
I tabell 56 och 57 redovisas ett utdrag av klimatdata för Kiruna och Västerås som har använts i
IDA ICE.
Tabell 56. Klimatdata för Västerås från IDA ICE.

Tabell 57. Klimatdata för Kiruna från IDA ICE.
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BILAGA VII. FRÅGESTÄLLNING FÖR VÄRDERINGSKATEGORIER

Variationsmöjlighet (A)
Fråga 1: Kan bostadens planlösning förändras över tid?
Fråga 2: Vilka flexibla lösningar finns i bostaden?
Fråga 3: Kan bostaden betraktas som generell, finns det valmöjligheter för de boende?

Ljusförhållande (B)
Fråga 1: Vilken påverkan har fönsterplaceringen i bostaden?
Fråga 2: Finns det placerade fönster som förlänger siktlinjer i bostaden?
Fråga 3: Vad är fönsterandelen i bostaden och vilka fönster har tagits bort?

Uppbyggnadsmönster (C)
Fråga 1: Hur många tydliga axlar kan betraktas i bostaden?
Fråga 2: Vart sker rörelsen genom bostaden?
Fråga 3: Uppfattas bostaden som öppen eller sluten?
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A

A

10x23f

10x23f

10x23f

10x23fd

10x23f

10

1088

10x23fd
10

359(BIA)

10x23fd
10

10x23f

BOA
8

Frd

110
15,7 kvm

G

Skf
111
7
1,4 kvm

103
7,9 kvm
112
1,2 kvm

TT

Sovrum
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