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Abstract

This final thesis describes the work process to develop a Web Tool that will 
help architects who are in the sketch stage of a passivehouse-project to realise 
their project in the best possible way. 

The political climate that is prevailing in the world today, especially in Sweden 
calls for a sharp reduction of energy consumption and thus carbon dioxide 
emissions. This applies not least for the Swedish housing sector, which 
normally is said to account for 40% of Sweden's total energy consumption. One 
of the means to reduce this energy consumption is to build more passive houses 
and to convert existing house to it. The problem is that many architects and 
developers have no experience of passive houses and dare not therefore to start 
up this type of project. This final project aims to develop a tool to help 
architects, etc. to design this type of buildings, the emphasis is on the sketch 
stage. 
In order to get the appropriate design of the tool was, literature studies, studies 
of already accomplished passivehouseprojects in Sweden and interviews with 
people in the construction industry done, which all have different experiences 
of passive house. 

The result of this work resulted in a checklist of questions that the architect 
should ask themselves in the sketch stage of a passive house, a guidedocument 
that provides tips, advice and answers to some of the addressed questions raised 
in the checklist, and an energy calculation. This was reshaped then into a web-
based tool, Passivhusguiden. 

The real result of this work is too early to predict because it is not possible to 
evaluate to which extent the architects will make use of it, and the impact it has 
on the number built passivehouse´s, and the quality of these. 

Visit the site www.passivhusguiden.se to see the full results of this work.
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Sammanfattning

Detta examensarbete beskriver arbetsprocessen med att ta fram ett webbverktyg 
som ska hjälpa arkitekter som är i skisskedet av ett passivhusprojekt att 
förverkliga sitt projekt på bästa sätt.

Det politiska klimat som råder i världen och framförallt Sverige idag manar till 
en kraftig sänkning av energiförbrukningen och därigenom koldioxidutsläppen. 
Detta gäller inte minst för den svenska bostadssektorn som normalt sägs stå för 
40 % av Sveriges totala energiförbrukning. Ett av medlen för att sänka denna 
energiförbrukning är att bygga fler passivhus samt att omvandla befintliga hus 
till passivhus. Problemet är att många arkitekter och byggherrar inte har någon 
erfarenhet av passivhus och vågar därför inte starta upp denna typ av projekt.
Detta examensarbete syftar till att ta fram ett verktyg som hjälper arkitekter 
m.m. att utforma denna typ av byggnad, tyngdpunkten ligger på skisskedet. 
För att få fram lämplig utformning på verktyget så gjordes litteraturstudier, 
studier av genomförda passivhusprojekt i Sverige samt intervjuer med folk i 
byggbranschen som alla har olika erfarenheter av passivhus.
Resultatet av detta arbete mynnade ut i en checklista med frågor som arkitekten 
bör ställa sig i skisskedet av ett passivhus, ett guidedokument som ger tips, råd 
och till viss del svar på de frågor som ställs i checklistan samt en 
energiberäkning. Detta omformades sedan till ett webbaserat verktyg, 
Passivhusguiden.
Det verkliga resultatet av detta arbete är för tidigt för att sia om eftersom det 

inte går att utvärdera än i vilken omfattning arkitekter kommer att använda sig 
av det samt vilken påverkan det får för antalet byggda passivhus samt 
kvaliteten på dessa. I övrigt så uppfyller resultatet till stor del det förväntade.

Besök webbplatsen www.passivhusguiden.se för att se det fullständiga 
resultatet av detta examensarbete.

Nyckelord
Energiförbrukning, Energiberäkning, FTX, Isolering, Klimatskal, Passivhus, 
Passivhusguiden, Solfångare, Skisskede, U-värde.
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1 Inledning
Detta examensarbete handlar om arbetet med att ta fram och utveckla ett 
verktyg som ska hjälpa arkitekter i skisskedet av passivhusprojekt. Målgruppen 
för detta är framförallt arkitekter som inte har någon, eller väldigt lite, 
erfarenhet av passivhus. Anledningen till att behovet av ett sådant verktyg har 
aktualiserats är det politiska klimat som uppmanar till lägre energianvändning. 
En lösning för att få lägre energianvändning inom bostadssektorn anses vara att 
bygga passivhus. Passivhus är en form av byggnad som sammantaget använder 
väldigt lite energi och i vissa fall är helt självförsörjande på energi. Grunden för 
passivhus är ett väldigt välisolerat klimatskal tillsammans med ett effektivt 
ventilationssystem och ofta någon form av teknik som tar tillvara på naturens 
energi, t.ex. solenergi eller vindenergi. Anledningen till att relativt lite 
byggnader byggs som passivhus idag kan vara okunskapen om dessa och att få 
arkitekter har erfarenhet av passivhus. Detta examensarbete är tänkt som en del 
av lösningen på detta problem.
För att på bästa sätt gå vidare med denna uppgift så har litteraturstudier och 
intervjuer gjorts för att upptäcka de frågor som en arkitekt ställer sig i 
skisskedet av passivhus samt vilka egenheter som är speciella för 
passivhusprojekt jämfört med vanliga byggnadsprojekt.
Arbetet med ovannämnda verktyg har resulterat i en webbaserat guide, 
Passivhusguiden, med en enkel energiberäkning som är tänkt att användas av 
arkitekter parallellt med det skissarbete som vanligtvis inleder ett 
passivhusprojekt. Till Passivhusguiden har också ett guidedokument tagits 
fram, i detta guidedokument skall användaren kunna hitta svar på de frågor som 
Passivhusguiden förhoppningsvis väcker samt ge en del idéer. 
Passivhus är en form av byggnad som sammantaget använder väldigt lite energi 
och i vissa fall är helt självförsörjande på energi. Grunden för passivhus är ett 
väldigt välisolerat klimatskal tillsammans med ett effektivt ventilationssystem 
med värmeåtervinning och ofta någon form av teknik som tar tillvara på 
naturens energi, t.ex. solenergi eller vindenergi.
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1.1 Bakgrund
I västvärlden använder vi idag alldeles för stora mängder energi som slösas bort 
i onödan. Detta gäller i synnerhet för Sverige och för uppvärmning av bostäder. 
För att komma till rätta med detta så är en del av lösningen att bygga mer 
energieffektiva bostäder, passivhus är ett exempel på sådana. Men detta kräver 
mer av arkitekten som ska rita dessa, speciellt i skisskedet. Förutom form och 
funktion så måste även energieffektivitet vara en variabel i projektet redan från 
början. Arkitekter som inte är vana vid att rita passivhus upplever ofta detta 
som svårt och ovant, därför slutar många projekt som från början var tänkta 
som passivhus med att de inte blir det.
Tillsammans med Erik Ståhl på A+F arkitekter i Jönköping kom vi därför fram 
till att vi skulle göra ett examensarbete som hjälper arkitekter att komma igång 
med arbetet och inse att det inte behöver vara så svårt. Från början var tanken 
att vi skulle ta fram en checklista för vad en arkitekt ska tänka på vid skisskedet 
av passivhus, detta utvecklades sen till idén om ett webbaserat verktyg som 
fungerar som en guide men även som en enkel energiberäkning.

1.2 Syfte och mål
Målet med detta examensarbete är att ta fram ett verktyg som ska hjälpa 
arkitekter och dylikt att våga rita och tänka passivhus genom att guida denne 
genom den djungel av alla frågor som uppkommer när ett passivhusprojekt ska 
påbörjas.
Några ledord som vi använt oss av under arbetet är:

• Passivhusguiden ska syfta till att hjälpa arkitekter som inte har någon 
erfarenhet av passivhus att tänka "passivhus", samt identifiera typiska 
passivhus-relaterade problem och att ge en vägledning till lösning på 
dessa.

• Passivhusguiden skall guida arkitekten i skisskedet så att slutprodukten 
verkligen blir ett passivhus.

• Passivhusguidens huvudsakliga syfte är att genom guidning, vägledning 
och viss utbildning av arkitekter främja passivhusbyggande.

Detta ska mynna ut i ett webbaserat verktyg som arkitekter kan använda sig av 
i skisskedet av passivhus, hädanefter kallat ”Passivhusguiden”, samt ett 
tillhörande dokument med tips, råd och lösningar speciellt framtagen för 
Passivhusguiden, hädanefter kallat ”Guidedokument”. Denna rapport beskriver 
arbetet med att ta fram och utveckla Passivhusguiden och Guidedokumentet.
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1.3 Avgränsningar
För att arbetet inte skall bli alltför omfattande och på grund av 
tidsbegränsningar så har avgränsningar fått göras. Följande avgränsningar har 
medvetet gjorts:

• Passivhusguiden och guidedokumentet behandlar endast byggnader 
avsedda för bostäder. De typer av byggnader som vi valt att inte ta med 
är tex. affärs- och kontorslokaler, skolor, sjukhus, industrier m.m. 
Anledningen till att vi valt att inte ta med dessa är att de i regel har unika 
egenskaper och förutsättningar för varje enskilt projekt, detta innebär att 
om arbetet även skulle innefattta dessa så skulle det blivit alltför stort. 
Byggnader avsedda för bostäder har mer lika förutsättningar och utsätts 
för mer lika belastningar och det blir då lättare för oss göra ett verktyg 
som till viss del grundar sig på generaliseringar.

• Passivhusguiden och guidedokumentet behandlar endast nybyggnation. 
Passivhustekniken kan lika väl tillämpas vid om- eller tillbyggnad som 
vid nybyggnad. Men eftersom man vid t.ex. en ombyggnation redan har 
befintliga unika ingångvärden så passar det inte in i hur vi planerat att 
lägga upp vårat arbete. 

1.4 Disposition
Denna rapports disposition är uppbyggd kring en rapportmall utav klassiskt 
snitt där läsaren får följa hela arbetsgången utav detta examensarbete från väckt 
idé via arbetsprocessen fram till slutresultatet och diskussion kring detta.
Rapporten inleds med kapitlet Inledning som ger läsaren en inblick i hur idén 
om en guide för arkitekter i skisskedet av passivhus uppkom, samt vad målet 
med detta arbete är.
Därefter kommer kapitlet Teoretisk bakgrund som ger en generell beskrivning 
av vad ett passivhus är och dess historia samt dess förutspådda framtid.
I kapitlet Genomförande förklaras hur vi gått tillväga för att uppnå de uppsatta 
målen samt att en del metoder förklaras. Kapitlet ger även en bild om hur vi 
samlat in information som har hjälpt oss att gå vidare för att tillslut komma 
fram till resultatet av det arbete som beskrivs i kapitlet.
Nästkommande kapitel är Resultat som redovisar de resultat som kommit ur
arbetet i föregående kapitel. Här redovisas också hur Passivhusguiden är 
uppbyggd och vi redovisar också här resultaten av de energiberäkningar som 
gjorts i andra program som understödjer riktigheten i Passivhusguidens 
beräkningar.
I kapitlet Slutsats och diskussion beskriver vi avslutningsvis våra egna 
tankegångar om resultatet och för en diskussion om varför det blev just som det 
blev. Vi för också en diskussion om hur arbetet gått, vad som kunde ha gjorts 
annorlunda eller bättre.
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2 Bakgrund

2.1 Passivhusens historia 
Redan under 1970-talets energikris blev det aktuellt med hus som var så 
välisolerade så att värmeläckaget blev minimalt och där solen var den primära 
uppvärmningskällan. Svenske arkitekten Hans Eek var en pionjär på området 
och genomförde ett antal projekt som idag skulle kunna liknas vid passivhus, 
dock så fanns i dessa hus ett traditionellt uppvärmningssystem med radiatorer, 
något som idag ej anses nödvändigt.  Men när energikrisen var över så var inte 
detta aktuellt längre och hela projektet lades på is.1

Under 1980-talets slut arbetade tyske Wolfgang Feist ihop med Bo Adamsson 
från Lund, de slog då ihop tyskarnas erfarenheter från helmekaniska 
ventilationssystem med värmeåtervinning med svenskarnas erfarenheter från 
välisolerade hus. Än idag ligger detta till grund för hur konceptet passivhus
fungerar.2

Under 1990-talet byggde Wolfgang Feist en radhuslänga i Darmstadt, Tyskland 
enligt de principer han utvecklat ihop med Bo Adamsson i Sverige. Detta var 
det första huset utan radiatorsystem och kallas därmed det första passivhuset.3

Även Hans Eek samarbetade med Wolfgang Feist under 1990-talet och 1996 
startade han den svenska motsvarigheten till Feists ”Passivhaus Institut”, 
nämligen ”Passivhuscentrum”. Passivhuscentrum äger idag varumärket 
passivhus och sköter certifieringen av passivhus i Sverige. 
2001 byggdes de första passivhusen i Sverige, det var radhusprojektet Lindås i 
Göteborg. Initiativtagare och projektledare för detta pilotprojekt var Hans Eek. 
Numera har ett flertal passivhusprojekt byggts och varit i drift ett tag, 
erfarenheterna har varit blandade men de senare projekten har varit 
övervägande positiva.

  
1 Glad Wiktoria. 2006. ”Aktiviter för passivhus”. Linköping
2 Hämtad från World Wide Web: http://www.passivhuscentrum.se/mer_om_passivhus.html (Acc. 
2008-08-08)
3 Hämtad från World Wide Web: http://www.passivhuscentrum.se/mer_om_passivhus.html (Acc. 
2008-08-08)
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2.2 Krav för passivhus
För att en byggnad ska få kallas passivhus så ställs vissa krav på byggnadens 
utförande och funktion, detta för att kvalitetssäkra begreppet passivhus.4

Kravspecifikationen har tagits fram av Forum för energieffektiva bostäder på 
uppdrag av energimyndigheten. Förutom de grundläggande kraven i BBR så 
gäller för passivhus:

Effektkrav
Med effektkrav menas installerad effekt för direkt uppvärmning vid en 
inomhustemperatur på 20oC 

Klimatzon söder
Effektkrav: Pmax=10 W/m2

Klimatzon norr
Effektkrav: Pmax=10 W/m2

Bostadshus
För fristående byggnader mindre än 200 m2 är effektkravet med hänsyn tagen 
till aktuell klimatzon enligt nedan.
Effektkrav: Pmax200 = Pmax + 2 W/m2

Energikrav
Maximal totalt köpt energi för hela byggnadens energianvändning exklusive 
hushållsel (dvs. driftel, varmvatten och värme) bör uppgå till högst det värde 
som beräknats enligt nedan angivet energikrav.
Klimatzon söder
Energikrav: < 45 kWh/m2

Klimatzon norr
Energikrav: < 45 kWh/m2

Bostadshus
För fristående byggnader mindre än 200 m2 är kravet med hänsyn tagen till 
aktuell klimatzon enligt nedan.
Energikrav: Emax200 = Emax + 10 kWh/m2

  
4 Hämtad från World Wide Web: http://www.passivhuscentrum.se/fileadmin/pdf/Kravspecifikation.pdf
(Acc. 2008-08-05)
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Byggnadskrav
Luftläckning genom klimatskalet får vara maximalt 0,3 l/s m² vid +/- 50 Pa, 
enligt SS-EN 13829.

För att i efterhand kunna verifiera byggnadens energitekniska egenskaper ska
energianvändningen på månadsbasis kunna avläsas för hushållsel och 
värmeenergi var för sig. Därutöver mäts vattenvolym till varmvattenberedning 
och antal boende noteras.

Byggnaden skall ha fönster med ett verifierat U-värde på högst 0,9 W/(m2K), 
mätt av ackrediterat provningslaboratorium enligt standard SS-EN ISO 12567-
1 för ett representativt fönster exempelvis 12x12 M dvs. inklusive karm, båge 
och glas7. För övriga storlekar glaspartier kan beräkningar göras enligt SS-EN 
ISO 10077-1. Byggnadens genomsnittliga U-värde för fönster och glaspartier 
skall vara högst 0,9 W/(m2K).

Innemiljökrav
Ljud från ventilationssystemet skall klara minst ljudklass B i sovrum, enligt SS 
02 52 67. 
Tillufttemperatur efter eftervärmare skall uppgå till högst 52 grader i respektive 
tilluftsdon när tilluftssystemet ska användas som värmebärare.

Ovanstående är kraven för passivhus i korthet taget direkt från Forum för 
energieffektiva bostäders officiella kravspecifikation.5

  
5 Hämtad från World Wide Web: http://www.passivhuscentrum.se/fileadmin/pdf/Kravspecifikation.pdf
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2.3 Passivhusens framtid 
I början av 2008 fanns det cirka 200 lägenheter i Sverige med 
passivhusstandard, prognoser visar att under utgången av 2009 så kommer 
omkring 900 lägenheter med passivstandard att vara färdiga.6

Framtiden för passivhus ser alltså ganska så ljus ut och inom en inte alltför 
avlägsen framtid så kommer det troligen inte att vara accepterat att bygga på 
något annat sätt, detta gäller för bostäder såväl som för skolor, sjukhus, kontor 
m.m. Det är därför angeläget att utbilda och informera arkitekter, byggherrar 
och projektledare om detta.

2.4 Passivhusens teknik
Passivhusens teknik bygger på ett välisolerat och tätt klimatskal samt ett 
mekaniskt från- och tilluftsventilationssystem med hög värmeåtervinningsgrad. 
Detta tillsammans med att byggnaden ofta är orienterat så att den har stora 
fönsterytor mot söder som den tar in solenergi ifrån. Fönsterytorna mot andra 
väderstreck är ofta relativt små för att minimera värmeförlusterna. Husens 
primära uppvärmningskällor är solenergi från fönster och solfångare samt 
passiv värme från personer och hushållsapparater inuti byggnaden. Eftersom 
huset är så tätt och välisolerat så räcker dessa uppvärmningskällor ofta till 
uppvärmningen större delen av året, men under årets kallaste månader så 
tillsätts ofta värme via tilluften. Uppvärmningen av tilluften sker i regel på 
elektrisk väg.  Passivhusens varmvatten värms ofta till stor del av solfångare på 
byggnadens tak, resterande uppvärmning sker med el-patron.
Passivhusens klimatskal brukar bestå av minst 500mm isolering i tak, minst 
400mm isolering i ytterväggar och minst 300mm isolering under betongplattan 
som utgör golv. Detta är ungefär dubbelt så mycket isolering som svensk 
byggnorm föreskriver. Förutom att klimatskalet har dubbelt så mycket isolering
så är det också ungefär tre gånger så tätt, dvs. mindre luft tränger ut genom 
otätheter (exfiltration).
Själva hjärtat i alla passivhus är dess ventilationssystem. Det är detta som gör 
hela passivhuskonceptet möjligt eftersom det dels återvinner 80-85% av 
värmen från frånluften och dels fungerar som värmebärare för den energi som 
behöver tillsättas.

  
6 Hämtad från World Wide Web: http://www.passivhuscentrum.se/marknaden.html (2008-08-08)
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3 Genomförande
3.1 Planering och förberedelser

3.1.1 Projektidén tar form.

Vid mötet med arkitekt Erik Ståhl på A+F arkitekter i Jönköping den 25:e 
februari 2008 bestämdes att detta examensarbete skulle handla om att utveckla 
ett slags verktyg för att underlätta för arkitekter, byggherrar och beställare att få 
till stånd passivhusprojekt. Det talades först om att vi skulle ta fram någon 
slags checklista för skisskedet av passivhus. Denna checklista skulle t.ex. 
arkitekter kunna arbeta sig igenom i ett tidigt stadium i projektet och kunna 
stämma av mot det aktuella projektet, detta skulle då fungera som en slags 
kvalitetssäkring för att alla viktiga frågor som är specifika för passivhus lyftes i 
dagen och blev besvarade.
Efter mötet med Erik Ståhl så bestämde vi att vi ville utveckla idén ytterligare, 
tanken var då att med ovannämnda checklista till grund utveckla ett webbaserat 
verktyg som skulle fungera som ett hjälpmedel till arkitekten under skisskedet, 
en slags guide. Förutom att göra arkitekten uppmärksam på de speciella frågor 
som rör passivhus så skulle det även ge råd, tips och till viss del svar på 
frågorna. Idén till ett separat dokument, ett guidedokument, tog då form. Detta 
guidedokument skulle vara en del av det webbaserade verktyget men även 
kunna användas separat som hjälp att besvara passivhusrelaterade frågor 
utanför webbverktygets ramar. Idén om att webbverktyget även skulle fungera 
som en enkel energiberäkning tog också form. Eftersom denna energiberäkning
baseras på parametrar som baseras skisskedet så antog vi att vi inte skulle 
komma närmare än en fingervisning om i vilken riktning byggnadens 
energiprestanda kom att ligga på. Men vi ansåg att det skulle vara en stor fördel 
för arkitekten att i redan ett tidigt stadium veta ifall byggnaden hade potential 
att bli ett passivhus. Idén om att användaren då som utgångspunkt skulle välja 
vilken energiprestanda denne ville att byggnaden skulle ha och sen därefter få 
alternativ på lämpliga konstruktioner för att kunna uppfylla detta tog då form. 
Vi insåg att vi var tvungna till att vända på hela begreppet energiberäkning. I 
normalfallet kan man förenklat säga att man stoppar in ett antal konstruktioner 
och andra yttre parametrar i en ekvation och ut får man byggnadens teoretiska 
energiprestanda. I vårt fall så var tanken då istället att man börjar med att 
stoppa in energiprestandan, därefter får man hjälp med att välja ett antal yttre 
parametrar och några konstruktionsdelar och som resultat kan man få ut en 
konstruktion, vi valde att byggnadens yttervägg skulle komma ut som resultat. 
Anledningen till att vi bestämde att ytterväggen skulle vara resultatet är att 
ändringar av denna konstruktionsdel påverkar byggnadens utformning mest och 
därmed ger mest merarbete i projekteringen om denna ändras. Detta innebar att 
vi var tvungna till att göra om flera av de välkända formlerna för 
energiberäkning.
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För att bekräfta att våra formler för energiberäkning blev korrekta så bestämde 
vi att vi skulle själva skissa upp ett passivhus som vi sedan gjorde en 
energiberäkning för i vårt eget program och sedan i två andra redan välkända 
program. Resultaten av dessa skulle sedan jämföras och utvärderas. Vi 
bestämde att vi även skulle göra beräkningar på redan byggda passivhus och 
sedan jämföra detta med uppmätta värden. Detta för att våra formler skulle bli 
så verklighetsnära som möjligt.
Vid mötet med Erik Ståhl 2008-03-10 fick vi bekräftat att detta var rätt väg att 
gå, vi fick även en del tips och råd om hur vi skulle gå tillväga.

3.1.2 Planering av upplägg

Vi insåg att som utgångspunkt för vårt fortsatta arbete var vi tvungna till att 
börja med att ta fram vilka frågor som skulle finnas med på checklistan. För att 
få webbverktyget så heltäckande som möjligt så var vi tvungna till att få med 
två typer av frågor, dels de som tidigare projekt visat att måste finnas med och 
dels de som arkitekter som aldrig varit inblandade i ett passivhusprojekt kan 
tänkas ställa och vill ha svar på. För att ta fram dessa frågor så bestämdes det 
att vi skulle intervjua dels personer som varit inblandade i passivhusprojekt och 
dels arkitekter som aldrig varit inblandade i passivhusprojekt, dvs. vår 
målgrupp.
För att begränsa antalet frågor på checklistan så att webbverktyget inte skulle 
bli alltför tungt att arbeta sig igenom så bestämde vi att antalet frågor inte 
skulle överstiga tjugo.

3.1.3 Intervjuer

En rad intervjuer har gjorts med branschfolk som alla har olika erfarenheter 
från passivhus. Intervjuerna syftar dels till att få fram frågor till den checklista 
som vi tänkt ta fram till webbverktyget men även till att få fram svar på dessa. 
De erfarenheter vi fått från intervjuerna har dels samlats i webbverktygets 
checklista och dels i guidedokumentet.
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3.1.3.1 Erik Ståhl (A+F arkitekter ab)

På mötet med Erik Ståhl 2008-03-10 diskuterades även vilken typ av frågor 
som var lämpliga att ha med på checklistan. Erik Ståhl har varit inblandad i 
passivhusprojekt tidigare och faller därför delvis under denna kategori vad 
gäller typer av personer som vi tänkt intervjua. Dock så är Erik Ståhls
erfarenheter från passivhus ganska så begränsad och därför faller han även till 
viss del under kategorin som vi anser vara vår målgrupp, nämligen till de med 
ingen eller lite erfarenheter av passivhus. 
Våra egna slutsatser om vilka frågor som måste vara med tillsammans med de 
frågor som Erik Ståhl lyft fram gjorde att vi nu var uppe i cirka femton frågor 
som alla kändes som väldigt viktiga.
Erik Ståhl förmedlade sen en kontakt med en person med stor erfarenhet från 
passivhus, nämligen Ing-Marie Gustafsson på BSV arkitekter och ingenjörer i 
Värnamo.

3.1.3.2 Ing-Marie Gustafsson (BSV arkitekter och ingenjörer AB)

Ing-Marie Gustafsson arbetar som arkitekt på BSV arkitekter och ingenjörer 
AB i Värnamo. Ing-Marie Gustafsson har bland annat jobbat med Oxtorget i 
Värnamo, Oxtorget som är ett radhusprojekt i passivhusutförande som stod 
klart 2006. Erfarenheterna från Oxtorget har varit goda och BSV har fått flera 
passivhusuppdrag efter det.
Mötet med Ing-Marie Gustafsson ägde rum 2008-04-17 i BSVs lokaler i 
Värnamo. Vårt möte kom i första hand att handla om de erfarenheter Ing-Marie 
Gustafsson fått från Oxtorget-projektet Vårt samtal kom att handla om hela 
processen från skisstadiet till färdig byggnad för Oxtorget. Ing-Marie 
Gustafsson väckte även en del frågor som vi inte funderat på innan. Några 
punkter som Ing-Marie Gustafsson tryckte extra på var:7

• Tätt och tidigt samarbete mellan byggherre, konsulter och entreprenör.

• Noggrann projektering.

• Solavskärmning för att undvika övertemperaturer, i Oxtorget löstes detta 
bl.a. med stora takutsprång.

• Täthet, minimera antalet genomföringar genom PE-folie. Detta kan bl.a. 
göras genom att samla kökens imkanaler så att så många som möjligt är 
samlade när de tränger igenom PE-folien. Genom att planera 
lägenheterna väl så kan man också minimera antalet genomföringar, kök 
som ligger vägg i vägg med varandra samt placering av badrum så att de 
kan anslutas till samma genomföring. 

Ing-Marie Gustafsson förmedlade sedan en kontakt med Ola Emanuelsson 
på NCC som varit projektledare för produktionssidan på Oxtorget-projektet.

  
7 Intervju med Ing-Marie Gustafsson 2008-04-17, Värnamo
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3.1.3.3 Ola Emanuelsson (NCC)

Ola Emanuelsson jobbar som entreprenadchef för husbyggnation på NCC 
region Jönköping. Ola Emanuelsson var entreprenadchef för NCCs räkning 
under projektet Oxtorget och anledningen till att vi ville träffa honom var att vi 
ville se passivhus ur ett produktionsperspektiv.
Vi träffade Ola Emanuelsson på NCCs huvudkontor i Jönköping 2008-04-24 
för att diskutera hans erfarenheter från Oxtorget. Även Ola Emanuelsson 
poängterade vikten av det täta samarbetet mellan byggherre, konsulter och 
entreprenör. Det som Ola Emanuelsson såg som den största skillnaden mellan 
Oxtorget och ett vanligt radhusprojekt ur ett produktionsperspektiv var, 
förutom ungefär dubbelt så mycket isolering, kraven på täthet. I passivhus finns 
det helt andra krav vad gäller täthet och noggranna provmätningar görs 
fortlöpande under produktionsprocessen. Enligt Ola Emanuelsson så använde 
sig NCC utav erfarna och noggranna snickare vid monteringen av PE-folien 
som utgör täthetsgarant i ytterväggarna på Oxtorget8. Andra tips som Ola 
Emanuelsson kunde ge för att klara täthetskraven var:9

• Minimera och samla antalet genomföringar genom klimatskalet.

• Extrem noggrannhet vid anslutningar.

• Göra provmätningar innan de invändiga gipsskivorna sätts upp så att 
dessa inte behöver monteras ner ifall PE-folien behöver justeras.

Av Ola Emanuelsson fick vi även en del ritningar på Oxtorget som vi kunde 
använda för areaberäkningar när vi skulle mata in Oxtorgets värden i 
Passivhusguiden för att kontrollera detta mot uppmätta värden. 
Efter mötet med Ola Emanuelsson så tillkom några punkter på vår checklista 
och det började kännas som att denna började komma i närheten av sin 
slutgiltiga form.

  
8 Intervju med Ola Emanuelsson. 2008-04-24. Jönköping
9 Intervju med Ola Emanuelsson. 2008-04-24. Jönköping
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3.1.3.4 Lennart Ottosson (A+F arkitekter ab)

2008-04-29 mötte vi Lennart Ottosson på A+F arkitekter i Jönköping. Lennart 
Ottosson arbetar på A+F som byggnadsingenjör. Lennart Ottosson har inga 
erfarenheter från passivhus och faller därmed under denna kategori av folk i 
branschen som vi företagit oss att träffa.
Lennart Ottosson, som aldrig varit inblandad i något passivhusprojekt, var 
mycket intresserad utav passivhus och det resultat som vi dittills kommit fram 
till. Lennart Ottosson arbetade emellertid nästan uteslutande med köpcentrum 
och dylikt medan vi nu börjat inse att vi huvudsakligen skulle inrikta oss på 
bostäder.
Av Lennart Ottosson fick vi bekräftat att de frågor vi hade med på vår 
checklista var den typ av frågor som han hade velat ha hjälp med att få 
besvarade ifall han skulle arbeta med ett passivhusprojekt för bostadsändamål. 
Lennarts Ottosson erfarenheter från köpcentra var att ifall ett sådant skulle 
byggas som passivhus så skulle det stora problemet inte vara att lösa 
uppvärmningen av inomhusluften utan nerkylningen10. Detta fick oss att 
reflektera över den komplexitet som var förknippad med att omvandla denna 
typ av byggnader till passivhus. Vi bestämde oss därmed att vi endast skulle 
behandla bostadsbyggnader i vårt examensarbete. Inte för att detta var lättare 
utan för att det var det enda som var möjligt att samordna under en enda guide 
eftersom att förutsättningarna för dessa är mer lika varandra från projekt till 
projekt.     

  
10 Intervju med Lennart Ottosson. 2008-04-29. Jönköping
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3.2 Framtagande av checklista
Checklistan som ligger som grund till Passivhusguidens utformning och 
upplägg togs fram från de kunskaper vi införskaffat oss från förstudier och från 
de intervjuer vi gjort med branschfolk.
Kriterierna för de frågor som kom med på checklistan var att de antingen skulle 
vara en nödvändighet för energiberäkningen eller:

• Belysa ett ämnesområde som är speciellt för passivhus som den 
oinvigde arkitekten inte nödvändigtvis hade uppmärksammat annars.

• Vidareutbilda arkitekten i frågor som kanske anses som självklara men 
har ett annat svar i passivhussammanhang än vid konventionellt 
husbyggande.

• Förhindrar missförstånd och tar död på myter om passivhus.
Tillslut gallrades nitton punkter fram som skulle ta plats på checklistan. Dessa 
nitton punkter ansågs ge en korrekt bild av det budskap om passivhus vi vill 
förmedla samt att de passade bra in i Passivhusguidens utformning.
Till varje punkt på checklistan skulle sen ett kapitel skrivas i guidedokumentet 
som var tänkt att ge användaren tips, råd och idéer samt till viss del svar, mer 
om detta i kapitel ”3.3 Framtagande av passivhusguidens guidedokument”.

3.3 Framtagande av passivhusguidens guidedokument
Guidedokumentet kommer att ha en central del i detta examensarbete. Medan 
passivhusguiden mer är ett verktyg som skall förenkla och förstärka det som 
står i guidedokumentet genom energiberäkning och checklista. 
Guidedokumentets kapitel kommer att baseras på checklistan, tanken är att för 
varje punkt som användaren går igenom på checklistan så ska motsvarande 
kapitel läsas igenom i guidedokument för att få svar och tips.
För att få fram relevant information till guidedokumentet så gick vi igenom den 
checklista vi tidigare arbetat med och letade fram information till de olika 
punkterna i listan. Detta gjordes med hjälp av intervjuer, som tidigare 
benämnts, med hjälp av Internet och med hjälp av fakta som står i dess olika 
former av böcker och kompendier.
Problemet med de tryckta skrifter som går att få tag i på bibliotek och dylikt är 
att de ofta är något föråldrade då passivhus är ett tämligen nytt begrepp. 
Däremot genom Internet kunde vi få fram rätt mycket information.
Guidedokument ska också ge en del konkreta förslag till hur man ska tolka 
Passivhusguiden samt rekommendationer på vilka värden man kan stoppa in 
om man är osäker. Tanken är att dessa värden ska bygga på erfarenheter från 
tidigare passivhusprojekt.
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3.4 Framtagande av ingående konstruktioner
För att Passivhusguiden skall fungera som tänkt så bör den ha tillgång till en 
databas med olika konstruktioner till klimatskalet och tillhörande U-värden. 
Avsikten med detta är att användaren med hjälp utav bilder och framräknade 
värden skall kunna välja redan färdiga konstruktioner som passar dennes 
ändamål. Detta för att användaren rent grafiskt lättare skall få förståelse för hur 
den tilltänkta byggnaden kan komma att se ut samt att denne inte ska behöva 
uppfinna konstruktioner som redan finns. 
Valen konstruktioner i Passivhusguiden kommer bl.a. att vara mellan olika tak-
konstruktioner, grundkonstruktioner, källar- och soutterängväggar. Som resultat 
kommer passivhusguiden även att ta fram en färdig väggkonstruktion som gör 
att byggnaden uppfyller de energikrav man satt upp, denna väggkonstruktion 
kommer även att ta hänsyn till andra val man gjort innan, t.ex. stomtyp och 
fasadtyp.

3.5 Framtagande av energiberäkning
Energiberäkningen är vid sidan av checklistan och guidedokumentet en viktig 
del utav Passivhusguiden. Energiberäkningen fungerar som en garant för att det 
skisserade huset verkligen blir ett passivhus i slutändan. Detta så att man 
slipper gå tillbaka från projekteringen till skisstadiet igen för att helt rita om 
byggnaden på grund av att man är långt ifrån att klara av kraven för passivhus. 
Energiberäkningen utgör också en grund för de ekonomiska beräkningar som 
passivhusguiden skall utföra. Tanken är att webbverktyget även skall kunna 
göra en översiktlig beräkning på hur mycket beställaren sparar varje år i 
uppvärmningskostnader ifall denne bygger ett passivhus.
All energiberäkning och alla formler togs fram och testkördes i Microsoft Excel 
för att sedan överföras till JavaScript när resultatet var färdigt. 
En första komplett version av Passivhusguiden med checklista, energiberäkning
och ekonomiska beräkningar gjordes först i Excel, det är denna Excelversion 
som alla beräkningar och jämförelser i denna rapport refererar till.  
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3.5.1 Beräkningsmetod

Som beräkningsmetod för energiberäkningen i passivhusguiden hade vi tänkt 
använda oss Um metoden som bas för att beräkna klimatskalets 
isoleringsförmåga. Därefter hade vi tänkt bygga på detta med beräkningar för 
energiåtgången i varje månad. Detta skulle göras med hjälp utav bl.a. 
solinstrålningstabeller, månadsmedeltemperaturer, antalet klara, halvklara och 
molniga dagar. Även värmeåtervinning, utvunnen energi ur t.ex. solfångare och 
månadsmedeltemperatur skulle räknas med. Detta hade gett ett mycket 
noggrant uträknat årsresultat och beräkningsmetoden kan liknas vid hur många 
datorprogram gör samma beräkningar. Vi blev dock tvungna till att inse att 
denna beräkningsmetod inte var lämplig i vårt fall eftersom vi var tvungna till 
att slå ihop hela beräkningsproceduren till en ekvation och sen lösa ut 
väggarnas Ukorr-värde istället för energiförbrukningen. Vi upptäckte att det inte 
gick att slå ihop hela beräkningsproceduren till en ekvation eftersom det fanns 
förhållanden mellan ekvationerna som gjorde de var tvungna att stå som 
separata ekvationer. Lite förenklat kan man säga att det inte går att räkna ut hur 
mycket av solens energi som kan tas tillvara om man inte vet klimatskalets 
totala beskaffenhet, i detta fall väggarnas Ukorr-värde. Vi blev därför tvungna 
till att använda oss av en enklare beräkningsmetod som använder sig utav av 
schablonvärden för solinstrålning och som bara gör helårsberäkningar, se 
bilaga 1. Vi gjorde kontroller för att jämföra de olika beräkningsmetoderna och 
kom fram till att även om att den senare nämnda metoden är mindre noggrann 
så är den tillräckligt noggrann för våra ändamål eftersom den endast ska 
användas i skisskedet. Denna beräkningsmetod ansåg vi också lämplig 
eftersom det var relativt enkel att slå ihop till en ekvation, varifrån vi kunde 
lösa ut vad vi ville.

3.5.2 Specialformler

Under arbetets gång upptäckte vi att en rad specialformler behövde tas fram för 
att vi skulle få rätt ingångsvärden i huvudformeln. En annan anledning till att vi 
ansåg att det var tvunget att ta fram specialformler var för att underlätta för 
användaren, eftersom passivhusguidens energiberäkning endast är avsedd att 
användas i skisskedet så ska användaren inte behöva stoppa in så noggranna 
siffror såsom väggareor m.m. Användaren ska inte heller behöva tänka på 
detaljerade saker såsom husets tyngd eller köldbryggor, därför tog vi fram 
specialformler även för detta.

3.5.2.1 Solfångare

I passivhusguiden så behöver användaren bara mata in hur många kvadratmeter 
solfångare som projektet avser och mot vilket väderstreck dessa är riktade. Men 
för att sätta in rätt siffra i huvudformeln på hur mycket energi som kommer 
byggnaden till nytta så behöver relativt avancerade beräkningar göras. Dessa 
beräkningar måste ta hänsyn till varje dags solförhållanden, byggnadens 
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energiförbrukning just den dagen och accumulatorkapacitet. Under flera 
tillfällen på året, t.ex. under sommaren så kan det hända att solfångarna 
producerar mer energi än byggnaden har användning av. Dessa omständigheter 
innebär att förhållandet för producerad energi inte kan beskrivas av en enda 
linjär ekvation. Lösning på detta fick bli att vi använde oss av ovannämnda mer 
avancerade beräkningsmetod för att med olika solfångareareor, i olika städer 
och med olika byggnadstyper göra beräkningar som sen ställdes upp i 
tabellform. Tabellerna gjordes sedan om till grafer i Microsoft Excel varefter 
den aktuella formeln för grafen kunde utläsas. Det blev att vi använde oss av 
formlerna som beskrev förhållandet mellan byggnadernas storlek och 
solfångarearean som bas, denna multiplicerade vi sedan med faktorer för vald 
stad och i vilket väderstreck solfångarna är orienterade.

Figur 3-1, visar grafen och ekvationen som beskriver förhållandet mellan nyttiggjord 
energi i byggnaden och antalet kvadratmeter solfångare för en normalstor villa.

Som figuren 3-1 visar så blir värdena för en normalstor villa orimliga då 
solfångarearean överstiger 25m2, vi ansåg dock att detta inte skulle orsaka 
några problem eftersom det inte är troligt att en vanlig villa utrustas med större 
solfångaryta än på sin höjd maximalt 20m2.

y=0,0054x5-0,3934x4+10,745x3-137,88x2+ 852,05x-101,81

y=Nyttiggjord energi i kWh
x=solfångarearea i m2
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Figur 3-2, visar grafen och ekvationen som beskriver förhållandet mellan nyttiggjord 
energi i byggnaden och antalet kvadratmeter solfångare för en normalstor 
flerbostadshus med 20 lägenheter.

Resultatet ur formeln i figur 3-1 alternativt figur 3-2 eller motsvarande för 
radhus multipliceras sedan med multiplikatorer för vald stad och 
väderstrecksorientering som är framtagna på liknande sätt.
Även om att detta sätt att angripa problemet bygger på schablonvärden så 

ansåg vi att det gav resultat som ligger verkligenheten nära nog för ändamålet. 
Dessutom så ger det resultat som är färdiga att stoppas in i huvudformeln och 
inte har några andra beroenden, vilket är en förutsättning för att vår idé om 
beräkningsmetod ska fungera.

y = 2930lnx-285,63

y=Nyttiggjord energi i kWh
x=solfångarearean i m2
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3.5.2.2 Solceller

Gällande solceller så räknade vi med att kunna göra antagandet att byggnaden 
kan tillgodogöra sig all energi som produceras i solcellerna, den energi som 
byggnaden inte själv förbrukar skickas i normalfallet ut på elnätet. Idag får 
enskilda abonnenter som har solceller eller vindkraft inte betalt för den 
överskottsenergi som de skickar ut på elnätet, men vi gör här antagandet att det 
kommer att bli så inom en inte alltför avlägsen framtid. Med detta antagande så 
räknade vi med att all utvunnen energi kommer brukaren till nytta, om inte som 
energi till byggnaden så som ekonomisk kompensation. Med denna slutsats 
gjord så är det bara att multiplicera den årliga solenergi som träffar en 
kvadratmeter i aktuell stad enligt en solkarta11 med solcellens verkningsgrad, 
vanligtvis runt 15%12, och med antalet kvadratmeter solcellsyta som är aktuellt 
för att få ut utvunnen energi.

3.5.2.3 Areaberäkningar

För att användaren ska slippa att närmare bestämma och räkna ut den tilltänkta 
byggnadens alla areor på klimatskalet så var det viktigt för oss att vi kunde ta 
fram formler som räknade ut de olika areorna från de parametrar som ändå 
stoppas in. Viktigast är att ytterväggens area blir så nära verkligheten som 
möjligt eftersom det är den enskilda faktorn som får mest avgörande på värdet 
på den vägg som passivhusguiden ger som resultat på grund av huvudformelns 
utseende och funktion. Med hjälp av enkla geometriska beräkningar och till 
viss del schablonvärden för bjälklagstjocklekar m.m. lyckades vi ta fram 
formler även för detta. 

3.5.2.4 Köldbryggeberäkningar

För att få så exakta ingångsvärden som möjligt i Passivhusguidens 
köldbryggeberäkningar upprättade vi en databas med schablonvärden enligt 
SS-EN1468313 och därefter gör Passivhusguiden sökningar i denna beroende på 
vilka val som gjorts innan, t.ex. val av stomme m.m.  

  
11 Hämtad från World Wide Web: 
http://www.solenergiteknik.se/default.asp?url=http%3A//www.solenergiteknik.se/rwdx/cache/solinstra
alning-_769.asp (2008-05-25)
12 Andrén Lars. 1999. ”Solenergi”.
13 Svensk Standard, SS-EN14683:2007
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3.5.2.5 DUT20

DUT20 är ett hjälpmedel för att räkna ut hur mycket en byggnad påverkas av 
kortvariga temperaturförändringar. Det som påverkar hur känslig en byggnad är 
för temperaturförändringar är dess förmåga att lagra värme i 
byggnadsmaterialen, dess värmelagringskapacitet. Det viktigaste för en 
byggnads värmelagringskapacitet är dess tyngd, dvs. en tung byggnad, t.ex. av 
betong, kan lagra mer värme i byggnadsmaterialen än en lätt byggnad, av t.ex. 
träreglar14. DUT20 redovisas i Svensk Standard i form av grafer som vi fick 
göra om till formler där ingående parametrar är resultat av de val man tidigare 
gjort och som bestämmer tyngden på byggnaden.

3.6 Jämförelser med andra beräkningsprogram
För att kunna verifiera att våra beräkningar stämmer och därmed att 
Passivhusguidens resultat stämmer bestämdes det att vi skulle rita upp ett eget 
passivhus för att sedan göra beräkningar på detta dels i Passivhusguiden och 
dels i två andra program på marknaden, nämligen BV2 och Enorm. Resultatet 
av dessa skulle sen jämföras och utvärderas. Även jämförelser med befintliga 
passivhusprojekt skulle göras.

3.6.1 Referensbyggnad

För att göra jämförelsen mellan beräkningsprogrammen så enkel som möjligt 
så valde vi att göra en så enkel byggnad som möjligt, men ändå med 
passivhusstandard. Valet föll på en vanlig passivhusvilla med 150m2 uppvärmd 
boendeyta. Byggnaden ritades upp med avseende på de erfarenheter som vi fått 
från våra förstudier och de intervjuer vi gjort. 

  
14 Svensk Standard, SS-EN ISO 13786:2007
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3.7 Webbprogrammering
Från början var tanken att två studenter som läst webbprogrammering på 
Tekniska Högskolan i Jönköping skulle hjälpa oss med den kodning som 
behövdes för att överföra funktionerna från Excel till en webbsida.
Vi tog fram material till dem för att de skulle kunna börja med sitt arbete. I 
mitten av maj skulle de presentera en version av sidan för oss. Därefter skulle 
den slutgiltiga versionen vara klar i mitten av juni. 
När det började närma sig maj så hade vi inte hört av dem och de svarade inte 
längre på våra mail. 
Efter många funderingar med hur vi nu skulle gå vidare kom vi fram till att vi 
själva skulle sätta oss in i hur man programmerar webbsidor. Detta visste vi 
skulle innebära ett stort extraarbete för oss men vi såg inte någon annan 
lösning.
Vi hade lite erfarenhet av att göra enkla webbsidor men inte något såhär 
omfattande som vi nu skulle behöva göra för att räkna ut värden från ett 
formulär och sedan presentera en vägg.
Vi började med att göra ett researcharbete på internet för att få reda på hur man 
skulle gå vidare. Vi kom fram till att vi skulle använda oss av Active Server 
Pages, ASP, för att hämta data ifrån en databas där vi lagrade information om 
väggar, tak, grund osv. Som databas använde vi oss av en enkel Access-databas 
som vi strukturerade upp i olika tabeller som namngavs beroende på vad de 
innehöll för information.
För att kunna utföra beräkningarna, eller snarare formlerna, som Excel tidigare 
gjort var vi tvungna att använda ett klientspråk, JavaScript. Ytterligare två 
programmeringsspråk användes. HyperText Markup Language, HTML, för att 
presentera den mesta informationen på sidan och Cascading Style Sheets, CSS, 
användes för att utforma text, fält och dylikt.
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4 Resultat
4.1 Checklistan
Den slutgiltiga checklistan med underrubriker som tillslut nådde 
Passivhusguiden såg ut som följer:
1. Förutsättningar

1.1 Stad

1.2 Terrängtyp

1.3 Innetemperatur

2. Mål
2.1 Kravet avser

2.2 Krav

3. Typ av Byggnad
4. Stomtyp

4.1 Typ av stomme

5. Grundläggningsprincip
6. Husets grundform

6.1 Byggnadens geometri

6.2 Byggnadens längd och bredd

6.3 Antal hörn

7. Väderstrecksorientering
8. Uppvärmningssystem
9. Tilläggssystem

9.1 Solfångare

9.2 Solceller

9.3 Vindkraftverk eller liknande

10. Planlösning / areafördelning
10.1 Antal våningar

10.2 Area för respektive våning

10.3 Våningshöjd för respektive våning

10.4 Antal lägenheter totalt

11. Fönster
 11.1 Fönster mot respektive väderstreck

 11.2 U-värde fönster

12. Dörrar
12.1 Antal Ytterdörrar totalt
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 12.2 Antal Ytterdörrar med luftsluss

 12.3 U-värde ytterdörrar

13. Ventilation
13.1 Typ av ventilationssystem

13.2 Verkningsgrad för värmeåtervinning

13.3 Uteluftsflöde

14. Tak
 14.1 Varmt eller kallt tak

 14.2 Typ av tak/U-värde

15. Grundplatta
 15.1 Typ av platta/U-värde

16. Fasadtyp
 16.1 Typ av fasad

17. Täthet
 17.1 Luftläckning

18. Övrigt
 18.1 Engreppsblandare

19. Ekonomi
 19.1 Kostnad per kWh elektricitet

 19.2 Kostnad per kWh för valt energislag för uppvärmning
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4.2 Passivhusguidens guidedokument

4.2.1 Guidedokuments kapitel

I nedanstående kapitel redovisas guidedokumentets huvudkapitel var för sig 
med det kapitelnamn som det har i guidedokumentet. I varje kapitel redovisas 
översiktligt vad guidedokumentets text i motsvarande kapitel handlar om samt 
hur denna text arbetades fram.
Guidedokumentet redovisas i sin helhet som bilaga 4.

4.2.1.1 Förutsättningar

Detta inledande kapitel handlar om de givna förutsättningar som projektet har, 
t.ex. i vilken stad projektet är aktuellt, vilka geografiska förhållanden som råder 
samt vilken innetemperatur som byggnaden ska projekteras för.
Störst vikt i texten läggs på de geografiska förutsättningarna och då framförallt 
vindförhållandena. Även innetemperaturen behandlas mer ingående eftersom 
detta har stor vikt för energiberäkningen. 
Kapitlet ”Förutsättningar” innehåller förhållandevis lite tips och råd eftersom 
det som behandlas i detta kapitel oftast är statiska förutsättningar som 
användaren inte kan påverka.
Den litteratur som till övervägande del användes som referensmaterial i detta 
kapitel var: ”Vind og Vær” av Jarle R. Herje och Harald Høyem.15

4.2.1.2 Mål

I detta kapitel informeras läsaren av vikten att redan i ett tidigt stadium 
bestämma vilken energiprestanda som byggnaden ska ha eftersom detta kan 
påverka den framtida utformningen. Läsaren får i detta kapitel också hjälp med 
att välja vilket mål med energiprestandan som är lämpligt i det aktuella 
projektet.
Den litteratur som till övervägande del användes som referensmaterial i detta 
kapitel var: Wiktoria Glads ”aktiviteter för passivhus”16, Energimyndighetens 
”kravspecifikation för passivhus”17, Forum för Energieffektiva Byggnaders 
remissversion av ”kravspecifikation för minienergihus”18

  
15 Jarle R. Herje och Harald Høyem. 1994. “Vind og Vær”.
16 Glad Wiktoria. 2006. ”Aktiviter för passivhus”. Linköping
17 Hämtad från World Wide Web: 
http://www.passivhuscentrum.se/fileadmin/pdf/Kravspecifikation.pdf (Acc. 2008-08-05)
18 Hämtad från World Wide Web:
http://www.energieffektivabyggnader.se/download/18.360a0d56117c51a2d30800050406/Definitioner.
pdf (Acc. 2008-08-11)
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4.2.1.3 Typ av byggnad

I detta kapitel förklaras bland annat varför det i nuläget endast går att välja 
bland olika typer av bostadsbyggnader i Passivhusguiden.

4.2.1.4 Stomtyp

I kapitlet stomtyp redovisas vilka konsekvenser ur energihänseende som valet 
av stomtyp får. De stomtyper som finns att välja mellan i Passivhusguiden
diskuteras ingående och fördelar och nackdelar redovisas.
Den litteratur som till övervägande del användes som referensmaterial i detta 
kapitel var: Bo Adamssons, Bengt Hidemarks med fleras ”sol•energi•form”19

samt Bo Mårdbergs ”Byggteknik 4, STOMMAR- trä, betong”20.

4.2.1.5 Grundläggningsprincip

Kapitlet redogör för de olika grundläggningsprinciperna Platta på mark, Källare 
och Soutteräng och redogör skillnaderna för dem i ett passivhussammanhang.
Det redovisas också i texten hur U-värdesberäkningarna är gjorda för 
Soutterängväggarna.  

4.2.1.6 Byggnadens geometri

Kapitlet behandlar en byggnads optimala form ur energisynpunkt. Det 
behandlar också hur antalet hörn på byggnaden påverkar dess 
energiförbrukning. 

4.2.1.7 Väderstrecksorientering

Detta kapitel handlar om hur byggnaden skall placeras optimalt med hänseende 
till väderstreck. De faktorer som påverkar mest och som behandlas i detta 
kapitel är solpåverkan och vindpåverkan.
Den litteratur som till övervägande del användes som referensmaterial i detta 
kapitel var: Bo Adamssons, Bengt Hidemarks med fleras ”sol•energi•form”21, 
”Vind og Vær” av Jarle R. Herje och Harald Høyem22 och Lars Andréns bok 
”solenergi”23.

  
19 Bo Adamsson, Bengt Hidemark mfl. 1986. ” sol•energi•form”.
20 Bo Mårdberg. 1990. ”Byggteknik 4, STOMMAR- trä, betong”.
21 Bo Adamsson, Bengt Hidemark mfl. 1986. ” sol•energi•form”.
22 Jarle R. Herje och Harald Høyem. 1994. “Vind og Vær”.
23 Andrén Lars. 1999. ”Solenergi”.
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4.2.1.8 Uppvärmningssystem

Även om passivhus normalt inte använder något aktivt uppvärmningssystem i 
klassisk mening så behandlar detta kapitel detta eftersom att Passivhusguiden
är ämnad att kunna användas även för byggnader som inte förutsätts bli 
passivhus.
Kapitlet behandlar de i Sverige idag vanligaste energikällorna för uppvärmning 
samt olika värmebärare. De olika energikällorna beskrivs inte närmare med 
tekniska egenskaper m.m. I detta kapitel är det deras lämplighet för passivhus
som beskrivs. 
Den litteratur som till övervägande del användes som referensmaterial i detta 
kapitel var: Anders Axelssons och Lars Andréns ”värmeboken”24 och en artikel 
ur Vi i Villa nr 8 2002, ”Välj uppvärmningen som passar dig”25

4.2.1.9 Tilläggssystem

I kapitel nio behandlas tilläggsystem till uppvärmningssystemet, detta kan vara: 
solfångare, solceller, vindkraftverk eller avloppsvärmeväxlare.
I detta kapitel så förklaras de olika tilläggssystemen mer ingående eftersom 
dessa ofta utgör en viktig av passivhusens energiförsörjning. En del konkreta 
tips och råd presenteras här eftersom många arkitekter inte är så insatta i 
teknikaliteterna kring detta.
Den litteratur som till övervägande del användes som referensmaterial i detta 
kapitel var: Lars Andréns bok ”solenergi”26, ”solvärmeboken” av Lars 
Andrèn27 samt olika relaterade produkters produktinformation.

4.2.1.10 Planlösning / areafördelning

Planlösningen är minst lika viktig, om inte mer, i Passivhus som den är i 
traditionella hus med hänsyn till fönsterareor och rumsplacering.
Kapitlet tar bland annat upp hur man skall placera de ”varma” rummen som 
kök och badrum i mitten av bostaden.
Kapitlet tar även upp hur de olika rummen ska placeras för att ventilation skall 
kunna samordnas mellan dem och på så sätt minimera antalet 
kanalgenomföringar genom tätskiktet.
Inspiration till texten i det här kapitlet har vi till stor del fått från intervjun med 
Ing-Marie Gustavsson.28

  
24 Anders Axelsson och Lars Andrén. 2000. ”Värmeboken”
25 Artikel från Vi i Villa nr. 8 2002. ”Välj uppvärmningen som passar dig”.
26 Andrén Lars. 1999. ”Solenergi”.
27 Andrén Lars. 2004. ”Solvärmeboken”.
28 Intervju med Ing-Marie Gustafsson 2008-04-17, Värnamo
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4.2.1.11 Fönster

Förutom att behandla fönster och dess tekniska egenskaper som behandlar detta 
kapitel även placering av fönster och till stor del även om solavskärmning och 
övertemperaturer tillföljd av felaktig solavskärmning eller fönsterplacering. 
Kapitlet handlar också en del av de kondensproblem som kan uppstå på grund 
av för välisolerade fönster samt hur man behandlar fönsternischer som blir 
väldigt djupa på grund av de tjocka väggarna i passivhus.
Detta kapitel är det mest omfattande i guidedokumentet och detta beror på att 
fönsters placering och solavskärmning är en av de frågor som är viktigast när 
det gäller att planera passivhus.
Kapitlet innehåller många tips och råd samt förslag på lösningar och innehåller 
mycket grafik för att beskriva lösningarna.
Den litteratur som till övervägande del användes som referensmaterial i detta 
kapitel var: Adamssons, Bengt Hidemarks med fleras ”sol•energi•form”29. I 
detta kapitlet har vi även fått väldigt mycket inspiration från intervjun med Ing-
Marie Gustafsson på BSV i Värnamo30

4.2.1.12 Ytterdörrar

Kapitlet om ytterdörrar handlar till övervägande del om luftslussar och deras 
roll i passivhus. Ett antal exempel på hur luftslussar kan se ut ges samt en del 
tips och råd kring luftslussar och dörrars placering.
Inspiration till texten i det här kapitlet har vi till stor del fått från intervjun med 
Ing-Marie Gustavsson.31

4.2.1.13 Ventilation

Detta kapitel beskriver dels i allmänna ordalag ventilationens funktion i 
passivhus samt redogör för de olika alternativen av ventilationstyper som finns 
att välja på. Det beskriver ventilationstypernas funktion som ger råd om deras 
lämplighet i passivhus.
Den litteratur som till övervägande del användes som referensmaterial i detta 
kapitel var: Catarina Warfinges ”Installationsteknik AK för V”32samt 
Boverkets ”Regelsamling för byggande, BBR 2008 –avsnitt 6.”33

  
29 Bo Adamsson, Bengt Hidemark mfl. 1986. ” sol•energi•form”.
30 Intervju med Ing-Marie Gustafsson 2008-04-17, Värnamo
31 Intervju med Ing-Marie Gustafsson 2008-04-17, Värnamo
32 Catarina Warfinge. 2007. ”Installationsteknik AK för V”
33 Boverkets ”Regelsamling för byggande, BBR 2008 –avsnitt 6”
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4.2.1.14 Tak

Kapitlet ”tak” behandlar allt väsentligt som rör tak för ett passivhus. Stor vikt 
läggs vid takform, taklutning samt takutsprång. Taket spelar ofta en viktig roll 
för ett passivhus eftersom det ofta dels ska sitta solfångare eller solceller på 
detta, varefter man söker optimal form, vinkel och väderstrecksorientering, dels 
ska det också ofta tjänstgöra som någon slags solavskärmning. Detta samtidigt 
som att det ska ge maximal rumsvolym åt byggnaden samtidigt som att det ska 
få så liten omslutande area som möjligt. 
Kapitlet innehåller en del beskrivande grafik för att förklara de olika 
taktyperna.
Den litteratur som till övervägande del användes som referensmaterial i detta 
kapitel var: Bo Adamssons, Bengt Hidemarks med fleras ”sol•energi•form”34, 
Varis Bokalders och Maria Blocks ”Byggekologi”35 samt Intervjun med Ing-
Marie Gustafsson.36

4.2.1.15 Grundplatta

Detta kapitel behandlar grundkonstruktioner för passivhus. Kapitlet lägger stor 
vikt kring isolering av kantbalkar samt utkragande isolering, en del tips och råd 
kring detta presenteras tillsammans med beskrivande grafik.
Informationen i detta kapitel har i huvudsak sammanställts Isover Saint 
Gobains information om ”Tjälisolering kring platta på mark”37.

4.2.1.16 Fasadtyp

I detta kapitel beskrivs de fasadtyper som är tillgängliga som val i 
Passivhusguiden, fasadtyperna beskrivs ur ett lämplighetsperspektiv för 
passivhus.

  
34 Bo Adamsson, Bengt Hidemark mfl. 1986. ” sol•energi•form”.
35 Varis Bokalders, Maria Block. 2004. ”Byggekologi”
36 Intervju med Ing-Marie Gustafsson 2008-04-17, Värnamo
37 Hämtad från World Wide Webb: http://www.isover.se/sw22602.asp (Acc. 2008-05-05)
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4.2.1.17 Täthet

I kapitlet ligger vikten på täthet i passivhus och redogör för vilken grad av 
otäthet som är acceptabel i passivhus samt vilka värden man bör eftersträva att 
uppnå. Faktiska råd om hur man kan uppnå god täthet i skiss- projekterings-
och produktionsstadiet ges.
Inspirationen till texten i detta kapitel kommer i huvudsak från intervjuer med 
Ing-Marie Gustafsson på BSV i Värnamo38 samt med Ola Emanuelsson på 
NCC i Jönköping.39

4.2.1.18 Övrigt

Detta kapitel handlar i huvudsak om olika besparingsmetoder man kan använda 
sig av för att ändra de boendes brukarvanor och därmed sänka el- och 
varmvattenförbrukningen.

4.2.1.19 Ekonomi

Detta kapitel behandlar ej utformningen av en byggnad utan redogör bara för 
hur man lämpligast man in de ekonomiska uppgifterna för den tilltänkta 
byggnaden i Passivhusguiden. Detta så att programmet kan göra korrekta 
ekonomiska beräkningar av den årliga driftkostnaden för byggnaden och t.ex. 
de ekonomiska besparingar man förhoppningsvis gör jämfört med motsvarande 
byggnad enligt BBR:s krav.

  
38 Intervju med Ing-Marie Gustafsson 2008-04-17, Värnamo
39 Intervju med Ola Emanuelsson. 2008-04-24. Jönköping
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4.3 Ingående konstruktioner

4.3.1 U-värdesberäkningar

För att få korrekt data till de konstruktioner som Passivhusguiden skulle 
innehålla så var vi tvungna till att göra U-värdesberäkningar på alla 307 
ingående konstruktioner. För att få så mycket data som möjligt på varje 
konstruktion så bestämdes det att förutom U-värdet så skulle hela 
konstruktionens tjocklek samt varje skikts tjocklek redovisas.
Beräkningar av icke homogena konstruktioner gjordes genom en 
sammanvägning av U-värdesmetoden och lambda-metoden. 
Beräkningar av homogena konstruktioner gjordes endast med U-
värdesmetoden. 
Alla U-värdesberäkningar gjordes i mallar i Microsoft Excel.
Alla ingående konstruktioner och deras skikt redovisas i bilaga 2 som utgör 
grunden till den databas som Passivhusguiden använder sig av.
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4.3.2 Grafisk framställning

För att få en pedagogisk och lättförstådd utformning på momentet i 
Passivhusguiden där val av konstruktioner skulle göras så bestämdes det att alla 
konstruktioner skulle ritas upp. Detta gjordes i Autodesk architectual desktop 
2008. För att slippa rita upp 307 konstruktioner så ritades endast de upp med 
olika stom- och fasadkombinationer. De olika skikten markerades sedan med 
siffror. Dessa siffror hänvisar sedan i sin tur till motsvarande siffror i en 
databas som namnger och specificerar de olika skikten, se bild 4-1 och 4-2.  
Alla konstruktioner som fått en grafisk framställning redovisas i bilaga 3.

     
Figur 4-1, väggkonstruktion  

 Figur 4-2, förklarande text
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4.4 Resultat ur Passivhusguiden
Som resultat efter genomgången checklista i Passivhusguiden är det meningen 
att användaren skall få ut ett antal värden som kan vara värdefulla för att 
kontrollera om det kommer att bli ett passivhus samt för att sälja in projektet 
till kunder. Kapitlen nedan beskriver de resultat som kommer ur 
Passivhusguiden efter genomgången checklista.
Resultatet levereras på en resultatsida med en sammanfattning av byggnaden 
som kan skrivas ut och lämnas över till beställare, projektörer m.m.
Inledande på resultatsidan så beskrivs byggnaden med typ av byggnad, areor 
m.m.

4.4.1 Yttervägg

Med det uppsatta målet och energiberäkningen som grund så räknar 
Passivhusguiden fram ett U-värde på en yttervägg som gör att de definitioner 
av byggnaden som gjorts uppfyller det krav som satts upp.
För att ge en komplett färdig väggkonstruktion så tar programmet även hänsyn 
till de val som gjorts angående stomme och fasadtyp. Som resultat kommer då 
en grafisk framställning med tillhörande text, se figur 4-1 samt figur 4-2.

4.4.2 Övriga konstruktioner

Övriga konstruktioner som valts, t.ex. tak och grundkonstruktioner kommer 
också ut med sin beskrivande grafik på resultatsidan. Även val av 
ventilationssystem, uppvärmningssystem, tilläggssystem, fönsterareor, 
luftläckning m.m. redovisas på resultatsidan.

4.4.3 Beräknad energianvändning

Som ett väldigt viktigt resultat för ett passivhus är dess beräknade 
energianvändning. Detta anges i Passivhusguidens resultatsida i sex olika 
varianter:
Beräknad energianvändning per år som avser:

• Endast uppvärmning och varmvatten

• Uppvärmning, varmvatten och driftel

• Uppvärmning, varmvatten, driftel och hushållsel
Beräknad energianvändning per år och kvadratmeter som avser:

• Endast uppvärmning och varmvatten

• Uppvärmning, varmvatten och driftel
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• Uppvärmning, varmvatten, driftel och hushållsel
Det kan verka överflödigt att ange sex olika energibeskrivningar av samma 
byggnad, men eftersom det i olika sammanhang är intressant med olika typer 
beskrivningar så kan detta vara en tillgång. 

4.4.4 Ekonomi

Baserat på de ekonomiska uppgifter som matats in i punkt nummer nitton på 
checklistan så presenteras uppgifter om beräknad uppvärmnings- och 
driftkostnad för det aktuella huset.
Detta kan vara intressanta uppgifter för beställaren eller brukaren.

4.4.4.1 Jämförelser med ”BBR hus”

En jämförelse mellan den aktuella byggnaden och en motsvarande byggnad 
som precis uppfyller BBR:s krav på energihushållning, dvs. en byggnad enligt 
svensk byggnorm. Sedan görs en ekonomisk uträkning på hur mycket 
beställaren varje år sparar i energikostnader på att låta byggnaden bli ett 
passivhus.

4.4.5 Jämförelser med andra beräkningsprogram

Resultaten som jämförs mellan de olika programmen redovisas som 
energianvändningen för uppvärmningen av bostaden samt dess tappvarmvatten, 
dvs. ej drift- eller hushållsel. Värdet av denna energianvändning redovisas som 
en klumpsumma för hela byggnaden under ett års tid. Specifik 
energianvändning används ej som jämförelsetal.
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4.4.5.1 Beskrivning av byggnad som utgångspunkt för jämförelser

Villan som fungerade som referensbyggnad i jämförelsen av 
beräkningsprogrammen gjordes enligt de principer för passivhus som vi lärt oss 
under arbetet med att ta fram Passivhusguiden. 
Referensbyggnaden är en friliggande villa på 150 kvadratmeter uppvärmd 
boyta fördelat på två plan samt ett ouppvärmt garage/förråd som även inhyser 
en luftsluss till huvudbyggnaden. Byggnaden har ett rejält takutsprång mot 
söder för att optimera solavskärmningen så att övertemperaturer kan undvikas. 
På taket är 9 m2 solfångare avsett att värma varmvatten, byggnaden ventileras 
med ett FTX-aggregat med hög värmeåtervinning.

Figur 4-3, perspektiv över den passivhusvilla som fungerat som referensbyggnad vid 
jämförelser mellan beräkningsprogram.



Resultat

38

Figur 4-4, Entréplan för referensbyggnaden

Figur 4-5, Plan 2 för referensbyggnaden

.
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Teknisk beskrivning av byggnad
Ytterväggar
U-värde=0,1 W/(m2K)
Stående lockpanel av trä 2x22 mm

Luftspalt/träläkt 28mm
Mineritskiva 6,5mm

Mineralull/träreglar 120 mm
Mineralull/träreglar 195 mm

Pe-folie
Mineralull/träreglar 95 mm

Gips 13 mm

Tak
U-värde 0,08 W/(m2K)

Kallt tak med 500 mm lösullsisolering på takbjälklag

Grundkonstruktion
U-värde 0,08 W/(m2K)
Betong 100 mm

Cellplastisolering 400 mm
Tvättad makadam 150 mm

Fiberduk

Ventilation
Mekanisk från- och tilluftsventilation (FTX) med 85 % värmeåtervinningsgrad.

Solfångare
9 m2 solfångare med 1500 liter ackumulatortank.

Övriga egenskaper
Luftsluss, solavskärmning mot söder, engreppsblandare.
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4.4.5.2 Enorm

För att verifiera våra formler i passivhusguidens energiberäkning så matade vi 
in värdena för vårt referenshus i energiberäkningsprogrammet Enorm 2004. 
Enorm av Equa Simulation AB är ett energiberäkningsprogram som uppfyller 
kraven för energisimulering BBR.40

Enorm är ett relativt svårbearbetat energiberäkningsprogram, en av 
anledningarna till detta är ologisk uppbyggnad och för få inmatningsalternativ. 
Som exempel kan nämnas att programmet inte tar hänsyn till alternativa 
energikällor såsom solfångare eller solceller, därför är det inringade resultatet i 
figuren nedan något missvisande eftersom det redovisar det totala 
värmeenergibehovet för referensbyggnaden exklusive det tillskott av energi 
som det får från solfångarna. Därför får avräkning med uppskattat värde för 
solfångarnas produktion göras från detta.
Anledningen till att vi använde Enorms som beräkningsprogram för jämförelse 
trots sina brister för användningsområdet är att det är ett av de ledande 
programmen på marknaden.
Som jämförelsetal för beräkningarna i Enorm med de andra beräkningarna så är 
det i nedanstående figur det inringade värdet som gäller, nämligen 4001 
kWh/år –uppskattad produktion från solfångare.
För noggrannare kontroll av energiberäkning med Enorm se bilaga 4.

Figur 4-6, Utdrag från energiberäkningsprogrammet Enorms resultatutskrift. 
Värdena gäller för referenshuset.

  
40 Hämtad från World Wide Web: http://www.equa.se/enorm/index.html (2008-08-12)
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4.4.5.3 Bv2

För att verifiera våra formler i passivhusguidens energiberäkning så matade vi 
in värdena för vårt referenshus i energiberäkningsprogrammet BV2 2007. BV2

2007 av CIT Energy Management AB är ett energisimuleringsprogram som 
uppfyller kraven för energisimulering enligt Energidirektivet och BBR.41

BV2 är ett lättarbetat och enkelt program att använda, men tyvärr så brister det i 
en del aspekter. Det tycks bland annat inte gå att välja ett alternativ som tillåter 
att den extra värmen som ska tillsättas byggnaden tillsätts via tilluften och 
kommer från ett elektriskt värmebatteri inuti ventilationsaggregatet såsom det 
är det tänkt att göra i vårt referenshus. Därför har alternativet fjärrvärme valts 
istället, detta torde emellertid inte göra någon skillnad på det värde som 
programmet anger som total energianvändning för uppvärmning av bostad och 
tappvarmvatten under ett år.
En annan brist programmet har är att det inte på ett tydligt sätt går att redovisa 
de resultat som programmet räknat fram. Ska man bara redovisa 
energianvändningen för uppvärmning av bostad och tappvarmvatten som en 
klumpsumma och inte som specifik energianvändning så råder det en viss 
otydlighet om vilka värden som ska redovisas. I vårt fall tolkade vi det som att 
det på nedanstående bild är det inringade värdet vi söker. Värdet för en 
årsförbrukning enligt ovanstående beräkningsmodell är då 2205 kWh enligt 
BV2.
För noggrannare kontroll av energiberäkning med BV2 se bilaga 5.

Figur 4-7, Utdrag från energiberäkningsprogrammet BV2s resultatsida. Värdena 
gäller för referenshuset.

  
41 Hämtad från World Wide Web: www.bv2.nu (2008-08-10)
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4.4.5.4 Passivhusguiden

Värdena för referenshuset matades även in i Passivhusguiden. Eftersom 
Webbprogrammeringen inte var färdig vid det här laget så var det i Excelfilen 
som inmatningen skedde, detta torde inte spela någon roll eftersom formlerna 
är desamma.
Passivhusguiden skiljer sig en del från de två andra 
energiberäkningsprogrammen vid inmatningstillfället eftersom man här inte 
behöver mata in så mycket areor, köldbryggor eller andra mer detaljerade 
byggnadsbeskrivningar. Passivhusguiden skiljer sig också i det hänseendet att 
man, istället för som i de ovannämnda beräkningsprogrammen först matar in 
alla de ingående delarna i byggnaden och sen får ut ett resultat i form av 
energiförbrukning. I Passivhusguiden matar man först in den önskade specifika 
energiförbrukningen och så får man ut ett förslag till yttervägg som resultat. 
Eftersom det i detta fallet vid jämförelsen redan fanns en fastlagd vägg med ett 
fastlagt U-värde så fick vi istället genom prövning ställa in energianvändningen 
tills dess att Passivhusguiden gav rätt vägg som resultat. Vi fick med andra ord 
arbeta oss igenom Passivhusguiden bakvänt eftersom vi först fick stoppa in en 
godtycklig energiförbrukning för att få ut en vägg, denna energiförbrukning
fick sen ställas in så att Passivhusguiden gav rätt vägg. Den då inställda 
energiförbrukningen blev det referensvärde som vi fick använda oss av i 
jämförelsen.
Resultatet från beräkningarna i Passivhusguiden redovisas nedan och det är det 
inringade resultatet som är aktuellt för jämförelse, nämligen 2100 kWh/år.

Figur 4-8, Utdrag ur Passivhusguidens Excelfils resultatsida. Värdena gäller för 
referenshuset.
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4.4.5.5 Resultatjämförelse för beräkningsprogram

I jämförelserna mellan de olika energiberäkningarna så står sig 
Passivhusguidens energiberäkning väl, endast något över de erkända 
energiberäkningsprogrammens resultat. Resultatet redovisas i figuren 4-9 
nedan.
I de resultat som redovisas för samtliga program ingår endast uppvärmning av 
referenshuset samt uppvärmning av varmvatten till detta enligt normal 
förbrukning. Ingen driftel eller hushållsel ingår i denna jämförelse. Detta 
eftersom förbrukningen av elektricitet torde vara ungefär detsamma för 
motsvarande hus som ej är byggt enligt passivhusstandard. Med detta som 
utgångspunkt så blir alltså förbrukningen av el ointressant samt att nyhetsvärdet 
i passivhus inte ligger i dess låga förbrukning av hushållsel utan dess låga 
uppvärmningskostnader.
För att Enorms beräkningar ska vara jämförbara med BV2s och 
Passivhusguidens så får ett värde för förväntad produktion för solfångarna 
antas och sedan får Enorms resultat subtraheras med detta värde. BV2:s resultat 
för producerad energi i solfångarna är 1977 kWh/år enligt figur 4-7, 
motsvarande värde för Passivhusguiden är 1969 kWh/år. Eftersom BV2 är ett 
redan erkänt och certifierat program på marknaden så antogs detta värde.
Korrigerat värde för Enorms beräkning=4001 – 1977 = 2024 kWh/år 

Figur 4-9, Tabell för resultatjämförelse.

Som synes i figur 4-9 så är Passivhusguidens resultat väldigt nära BV2s och 
Enorms resultat. Avvikelserna på 4 och 5 procent anses i detta läget vara 
försumbara. 
Totalt sett så anses Passivhusguidens beräkningar vara så nära de andra 
beräkningsprogrammen att resultatet är godtagbart.
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4.4.5.6 Jämförelser med Oxtorget 

För att kontrollera hur verklighetsnära Passivhusguidens energiberäkning är så 
valde vi att kontrollera detta mot Oxtorget. Vi valde att kontrollera detta mot 
Oxtorget eftersom vi hade tillgång till en del ritningar och till den beräknade 
energiprestandan. Vårt mål var även att jämföra Passivhusguidens resultat med 
det uppmätta värdet för Oxtorget, men eftersom vi trots försök inte fått tag på 
motsvarande uppgifter för Oxtorget som i jämförelserna i tidigare kapitel så 
blev detta omöjligt. Dock så är den totala energianvändningen per kvadratmeter 
känd, dvs. uppvärmning, varmvatten, driftel och hushållsel. Enligt NCC, som 
var byggentreprenör för projektet så är detta uppmätta värde 65 kWh/år och m2 

42. Motsvarande beräkningar i Passivhusguiden ger ett resultat på 66 kWh/år 
och m2. Detta ger en avvikelse på 1,5 procent.
Enligt de beräkningar som gjordes för Oxtorget innan det byggdes så är 
energiförbrukningen för uppvärmning av bostad och varmvatten beräknat till 
15 kWh/m2 och år baserat på 22 graders innetemperatur43.  Motsvarande 
beräkningar i Passivhusguiden ger ett resultat på 15,7 kWh/m2 och år. Detta ger 
en avvikelse på 4,5 procent.

4.5 Webbprogrammering
På en del punkter blev sidan mer utvecklad än vad Excel-filen är p.g.a. brister i 
Excel. Till exempel så visas bara de alternativen som man för tillfället ägnar sig 
åt. Alltså döljs fälten under rubrikerna två till nitton om man skriver in värden 
under avsnitt ett. Detta gjorde vi för att användaren skulle fokusera på det 
avsnittet som denna för tillfället arbetade med.
Vi har även gjort ett hjälpfält där avsnitt ur Guidedokumentet presenteras. Man 
kan alltså direkt på sidan få hjälp med hur man ska fylla i formuläret för att 
uträkningen sedan skall bli så korrekt som möjligt.
En länklista gjordes också för varje avsnitt till olika sidor på internet där man 
kan fördjupa sig mer om de punkterna som avsnittet behandlar.
Sidan med beräkningarna kontrollerades mot Excel-filen och alla beräkningar 
stämde överens

  
42 Hämtad från World Wide Web: 
http://www.ncc.se/sv/projekt-och-koncept/Passivhus (Acc. 2008-08-19)
43 Hämtad från World Wide Web: http://www.passivhuscentrum.se/varnamo.html (Acc. 2008-08-19)
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5 Slutsats och diskussion
Detta examensarbete har handlat om arbetsprocessen med att ta fram ett 
verktyg för arkitekter i skisskedet av passivhus. Målet har varit att ta fram ett 
lättarbetat sådant som ger mycket resultat och kunskap tillbaka i förhållande till 
investerad tid hos användaren.
Tillvägagångssättet vi använde oss av för att komma igång med arbetet kändes 
väldigt naturligt och fungerade bra. Vårt tillvägagångssätt var att genom 
litteraturstudier, studier av genomförda passivhusprojekt samt intervjuer med 
folk i branschen som har olika erfarenheter av passivhus. Fler studier och 
framförallt intervjuer kunde ha gjorts för att få en ännu mer heltäckande och 
nyanserad bild av passivhus. De intervjuer som gjorts med folk som har 
kunskap om passivhus bygger i princip kring erfarenheterna från ett enda 
passivhusprojekt. Totalt så var dock informations- och idéflödet stort i denna 
inledande och faktainsamlande del utav arbetet.
Utformningen av Passivhusguiden och checklistan blev som ett resultat av de 
intervjuer och studier som gjorts. Ordningen och mängden på punkterna i 
checklistan känns logiska och rimliga vilket vi även fått bekräftat från 
branschfolk.
Guidedokumentet som upprättats kunde ha varit mer omfattande och 
innehållsrikt men begränsning av tid och resurser gjorde detta ej möjligt. Dock 
så var tanken att Guidedokumentet ej skulle vara allt för omfattande och 
svårarbetat för användaren eftersom målet är att man snabbt ska hitta sitt svar 
och gå vidare. Vill man fördjupa sig ännu mer i ämnena så kan man följa de 
länkar som finns i Passivhusguiden. Vi är nöjda med Guidedokumentets 
omfattning och anser att alla de delar som är nödvändiga för en arkitekt i 
skisskedet av ett passivhus att veta finns med.
Framtagningen av Passivhusguiden och framförallt webbprogrammeringen
skulle från början överlåtas till två studenter som läst webbprogrammering på 
Jönköpings Tekniska Högskola. Samarbetet avbröts från deras sida av än idag 
okänd anledning. Detta ledde till att vi själva var tvungna att skaffa den 
kunskap som krävdes för att kunna utveckla Passivhusguiden. Detta medförde 
stort extraarbete från vår sida och detta ledde till att tid som var tänkt att läggas 
på t.ex. Guidedokumentet och rapporten, nu var tvungen att läggas på 
programmeringen. Sidans funktioner hade förmodligen kunnats göra bättre om 
en utbildad person inom programmering hade kodat sidan. Dock kunde vi nu gå 
igenom alla formler själva och jämföra dem gentemot det Excel-dokument som 
vi tidigare utformat. Detta hade varit svårt för en person utan kunskaper om 
energiberäkningar. Fastän att vi har bristande kunskaper i webbprogrammering 
så är vi nöjda med resultatet med Passivhusguiden 
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Beräkningsresultaten som vi sedan jämförde med Enorm, BV2, Oxtorgets 
beräknade värden samt Oxtorgets uppmätta värden stämmer mycket väl 
överens med motsvarande resultat i Passivhusguiden. I samtliga fall så skiljer 
det endast ett fåtal procent i jämförelserna. Passivhusguidens resultat ligger 
mellan BV2:s och Enorms resultat vilket är tillfredsställande och visar på 
riktigheten i beräkningarna. För att ytterliggare bekräfta riktigheten så kunde 
fler jämförelser ha gjorts och fler typer av referensbyggnader kunde gjorts.
Vi anser själva att vi uppfyllt de mål som ställts upp i kapitel 1.2 syfte och mål
eftersom vi gjort just det som vi företagit oss där, dvs. att ta fram ett verktyg 
och ett guidedokument som hjälper arkitekter i skisskedet av passivhus. Dock 
kan resultatet av detta inte utvärderas till fullo ännu eftersom vi ännu inte vet i 
vilken utsträckning som branschen kommer att använda detta verktyg. Används 
det inte av branschen så går syftet förlorat. 
Allt som allt är vi nöjda med arbetet och den arbetsprocess som ledde oss fram 
till resultatet. Vi vill tacka alla som har medverkat i arbetsprocessen 
framförallt: Erik Ståhl på A+F arkitekter AB, Ing-Marie Gustafsson på BSV 
arkitekter och ingenjörer AB i Värnamo samt Ola Emanuelsson på NCC i 
Jönköping. 
Det jobb som nu återstår är att försöka marknadsföra Passivhusguiden så att 
marknaden får upp ögonen för det så att det kommer till nytta.
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*** Enorm 2004. Version 2.0 Build 1. © 2004 EQUA Simulation AB ***

Program 1110. Ingenjörshögskolan i Jönköping 
——————————————————————————————————————————————————————————————————
Objekt: Passivhus                                

 
 
Beräknat av Högskolan i Jönköping, 036-157700. 
Indatafil: C:\DOCUME~1\Johan\SKRIVB~1\ProgHJ\WINENO~1\WinTempo.en
 
Byggnadsort: Jönköping                2008-08-12. Beräkning nr: 20
 
BYGGNADSDATA                   Zon 1     Zon 2     Zon 3    Totalt
——————————————————————————————————————————————————————————————————
Typ mht BBRs värmeisolerkrav  Sm-Lgh      ----      ----      ----
Antal bostadslägenheter            1         0         0         1
Uppvärmd golvarea, Aupp, m²    150.0       0.0       0.0     150.0
Fönsterarea i % av uppv. area  20.60      0.00      0.00     20.60
Spec.läckn. vid 50 Pa, l/m²,s  0.200     0.000     0.000     0.200
Värmekapacitet, Wh/m²,K           25         0         0        25
Omslutande area, Aom, m²       333.9       0.0       0.0       334
 
Krav på effektiv värmeanvändning gäller för byggnaden enl BBR 10:3.
 
GLASAREOR OCH INSTRÅLNINGSDATA. SOLDATA FÖR STOCKHOLM
——————————————————————————————————————————————————————————————————
Riktning               Zon 1              Zon 2              Zon 3
Nord           4.6 (0.75; 0)      0.0 (0.00; 0)      0.0 (0.00; 0)
Ost            5.0 (0.75; 0)      0.0 (0.00; 0)      0.0 (0.00; 0)
Syd           16.3 (0.75; 0)      0.0 (0.00; 0)      0.0 (0.00; 0)
Väst           5.0 (0.75; 0)      0.0 (0.00; 0)      0.0 (0.00; 0)
Ovan redovisas:  Glasarea i m² (Solfaktor * Avskärmning ; Lutning)
 
TRANSMISSIONSDATA          Zon 1            Zon 2            Zon 3
——————————————————————————————————————————————————————————————————
Byggnadsdel          Area  Ukorr      Area  Ukorr      Area  Ukorr
Vindsbjälklag        75.0  0.080       0.0  0.000       0.0  0.000
Vägg,jord    (*)      0.0  0.000       0.0  0.000       0.0  0.000
Vägg,luft           151.0  0.100       0.0  0.000       0.0  0.000
Golvbjlg 1   (*)     75.0  0.070       0.0  0.000       0.0  0.000
Golvbjlg 2   (*)      0.0  0.000       0.0  0.000       0.0  0.000
Fönster m karm       30.9  0.900       0.0  0.000       0.0  0.000
Dörrar m karm         2.0  0.800       0.0  0.000       0.0  0.000
Yta 1,luft            0.0  0.000       0.0  0.000       0.0  0.000
Yta 2,luft            0.0  0.000       0.0  0.000       0.0  0.000
Yta 3,jord   (*)      0.0  0.000       0.0  0.000       0.0  0.000
(*) Red.faktor a1 =         0.75             0.00             0.00
——————————————————————————————————————————————————————————————————
Köldbryggor, W/K             6.5              0.0              0.0
Totalt U*A, W/K             60.9              0.0              0.0
 
PROCESSENERGI       kWh/dygn: Vardagar   Lördag   Söndag    kWh/år
——————————————————————————————————————————————————————————————————
Behov av tappvarmvatten          10.00    10.00    10.00      3650
Gratisvärme (personvärme mm)     12.00    12.00    12.00      4380
Elprocesser som inte ger värme    3.11     3.11     3.11      1135
Elprocesser som ger värme        10.80    10.80    10.80      3942
Pumpar/fläktar för värmedistr.    ----     ----     ----        50
El till ventilation (Årsmedelbehov  = 1.39 kW/m³/s)            622
Tillförd elenergi (drivenergi) till värmepumpsystemet            0
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DRIFTDATA FÖR VÄRMEANLÄGGNINGEN.                     Nr 20 - Sid 2
——————————————————————————————————————————————————————————————————
Basenergi: Elberedare för tappvarmvatten       
Dist:                                                             
Baseffekten producerar tappvarmvatten, men inte uppvärmningsenergi
Tillsatsenergi:  Elektriskt luftvärmeaggregat        
Dist: Varmluft.Inga termostater. Autom. effektstyrning            
Gemensam värmeproduktion.  Gemensamt värmedistributionsystem.
 

Basenergi        Tillsats
Förbränningsverkningsgrad, %                   100             100
Värmeförluster från panna e dyl, kW          0.120           0.120
Varav utnyttjat värmetillskott, kWh/år         251               8
Värmedistributionsförluster, W/K (*)         0.000           4.500
Värmeregleringsförluster, W/K    (*)         0.000           4.500
(*) /K avser temperaturdifferensen mellan värmebärare och rumsluft
Produktionstimmar/Uppvärmningstimmar     8495/   0        265/ 672
Årsverkningsgrad/Täckningsgrad, %           79/ 93          85/  7
Dim. framledningstemperatur 40°C. Distrib.pumpar/fläktar  0.075 kW
 
VENTILATIONSDATA               Zon 1          Zon 2          Zon 3
——————————————————————————————————————————————————————————————————
Typ av ventilation               FTX         ------         ------
 
Vent.volym,m³ (Fukt,g/kg)     368(0)           0(0)           0(0)
Effekt,kW/m³/s (% värme)   1.390(85)      0.000( 0)      0.000( 0)
Luftläckning,m³/h(oms/h)  12.0(0.03)      0.0(0.00)      0.0(0.00)
 
Mån/fredag: Rumstemp,°C         20.0            0.0            0.0
Basflöde,m³/h * h/dygn    184.0*24.0       0.0* 0.0       0.0* 0.0
Forcerat,m³/h * h/dygn      0.0* 0.0       0.0* 0.0       0.0* 0.0
Dygnsmedel m³/h(oms/h)   184.0(0.50)      0.0(0.00)      0.0(0.00)
 
Lördagar:   Rumstemp,°C         20.0            0.0            0.0
Basflöde,m³/h * h/dygn    184.0*24.0       0.0* 0.0       0.0* 0.0
Forcerat,m³/h * h/dygn      0.0* 0.0       0.0* 0.0       0.0* 0.0
Dygnsmedel m³/h(oms/h)   184.0(0.50)      0.0(0.00)      0.0(0.00)
 
Söndagar:   Rumstemp,°C         20.0            0.0            0.0
Basflöde,m³/h * h/dygn    184.0*24.0       0.0* 0.0       0.0* 0.0
Forcerat,m³/h * h/dygn      0.0* 0.0       0.0* 0.0       0.0* 0.0
Dygnsmedel m³/h(oms/h)   184.0(0.50)      0.0(0.00)      0.0(0.00)
 
Kanalförlust,frånluft (K=tempdiff över kanalvägg)  15 m,0.25 W/m,K
Kanalförlust,tilluft med högst rumstemperatur      15 m,0.25 W/m,K
Kanalförlust,värmd tilluft i luftvärmesystem        0 m,0.00 W/m,K
Kanalförlusten i FTX-systemet har beräknats till       867 kWh/år.
 
FTX-AGGR.:Temovex 250. Provning vid SP.                   150 m³/h
——————————————————————————————————————————————————————————————————
Utetemperatur,°C    -15.00     -7.00      2.00      7.00     15.00
Värmeeffekt, kW       1.31      1.16      0.78      0.62      0.26
Driveffekt, kW        0.06      0.06      0.06      0.06      0.06
Spareff.,kW/m³/s    30.024    26.376    17.328    13.464     4.776
Eleffekt,kW/m³/s     1.392     1.392     1.392     1.392     1.392
Temp.verkn.grad       75.6      86.6      87.5      96.2     103.8
Återvunnet/Elbehov kWh/år =   6675/   623 = 10.71.  Red.fakt. 1.00



VÄRMEBEHOV UNDER KALENDERÅRET  (kWh)                 Nr 20 - Sid 3
——————————————————————————————————————————————————————————————————
Må- Uppv  Trans-   Vent.+  Vent.-   Utnyttj.värme   Uppv.-  Uppv.+
nad dgr  mission   Läckn.  v.växl     Sol Process    behov  tappvv
——————————————————————————————————————————————————————————————————
Jan  20     1186    +1258    -856    -466    -907=     215     525
Feb   8      998    +1059    -742    -579    -679=      57     337
Mar   0      894     +948    -675    -909    -258=       0     310
Apr   0      663     +704    -531    -836       0=       0     300
Maj   0      438     +465    -379    -524       0=       0     310
Jun   0      232     +246    -210    -268       0=       0     300
Jul   0      163     +173    -150    -186       0=       0     310
Aug   0      224     +238    -204    -258       0=       0     310
Sep   0      369     +392    -324    -437       0=       0     300
Okt   0      576     +611    -481    -674     -32=       0     310
Nov   0      736     +781    -571    -534    -412=       0     300
Dec   0      909     +965    -686    -430    -758=       0     310
——————————————————————————————————————————————————————————————————
År   28     7387     7840   -5809   -6101   -3045      272    3922
 
Summor=     1457     1546   -1020    -459   -1010 för uppv.period.
Uppvärmningsperiod: Utetemp= -11.282 °C,  19020°h (Året 121203°h).
 
TILLFÖRD ENERGI UNDER KALENDERÅRET  (kWh)
——————————————————————————————————————————————————————————————————
Må-       Basenergi Tillsatsenergi  Drivel  Fläkt     Köpt  Proc.+
nad  Nyttig Förlust Nyttig Förlust till VP  /Pump    värme hush.el
——————————————————————————————————————————————————————————————————
Jan     310     +66    +215    +60      +0    +89=     740     431
Feb     280     +72     +57    +22      +0    +62=     494     389
Mar     310     +89      +0     +0      +0    +53=     452     431
Apr     300     +86      +0     +0      +0    +51=     438     417
Maj     310     +89      +0     +0      +0    +53=     452     431
Jun     300     +86      +0     +0      +0    +51=     438     417
Jul     310     +89      +0     +0      +0    +53=     452     431
Aug     310     +89      +0     +0      +0    +53=     452     431
Sep     300     +86      +0     +0      +0    +51=     438     417
Okt     310     +89      +0     +0      +0    +53=     452     431
Nov     300     +86      +0     +0      +0    +51=     438     417
Dec     310     +89      +0     +0      +0    +53=     452     431
——————————————————————————————————————————————————————————————————
År     3650    1019     272     82       0    673     5696    5077
 
Dim. värmeeffekter (DUT = -17.8 °C. Tidskonstant =  45 h)
——————————————————————————————————————————————————————————————————
Tappvarmvatten, om dygnets hela behov ackumuleras          0.42 kW
Transmission, ventilation och luftläckning                 3.35 kW
Utnyttjad gratiseffekt                                    -1.23 kW
Förluster i värmesystemet                                  0.30 kW
——————————————————————————————————————————————————————————————————
Totalt effektbehov (dygnsmedeleffekt)                      2.83 kW
 
Vid forc. ventilation ökar effektbehovet momentant med    0.00 kW,
utöver den ovan redovisade dygnsmedeleffekten. Medeleffekten avgör
avsvalning under en lång period med dimensionerande utetemperatur.
 
Den tappvarmvatteneffekt som redovisas är den effekt som krävs för
att producera dygnets behov under 24 timmar.  Verkligt installerad
effekt måste väljas högre mht tappningscykel och beredarens volym.



------------------------------------------------------------------
*****   Enorm 2004. Version 2.0 Build 1.  © 2004 EQUA Simulation AB  *****

Program 1110. Ingenjörshögskolan i Jönköping 
——————————————————————————————————————————————————————————————————
Objekt: Passivhus                                

 
 
Byggnadsort: Jönköping                2008-08-12. Beräkning nr: 20
 
Byggnadens nettobehov av värmeenergi                        kWh/år
——————————————————————————————————————————————————————————————————
Transmissionsförluster och luftläckning (1)                   7868
Ventilationsförluster, styrd luftväxl.  (2)                  +7359
Återvunnen värmeenergi i FTX-aggregat   (3)                  -6675
Förluster i från- och tilluftskanaler   (4)                   +867
Utnyttjad värme från processer          (5)                  -3045
Utnyttjad värme från solinstrålning     (6)                  -6101
Behov av varmvatten vid tappställen     (7)                  +3650
——————————————————————————————————————————————————————————————————
Byggnadens nettobehov av värmeenergi   (11)                   3922
 
Tillförd energi till värme- och ventilationssystemet        kWh/år
——————————————————————————————————————————————————————————————————
Nettobehov av bas- och tillsatsenergi  (12)                   3922
Värmedistributions- och regl.förluster (13)                  +1101
Basenergi producerad med värmepump     (14)                      0
Tillförd drivel till värmepump         (15)                     +0
Tillförd el till ventilationssystemet  (16)                   +622
El till värmedistrib.fläktar/-pumpar   (17)                    +50
——————————————————————————————————————————————————————————————————
Köpt energi till värme/ventilation     (18)                   5696
 
Processer. Hushålls- och fastighetsel  (19)                  +5077
Nettobesparing av effektivare vitvaror (20)                   -122
——————————————————————————————————————————————————————————————————
Byggnadens totala behov av köpt energi (21)                  10651
 
(1)-(21) = Hänvisningar till beskrivning i Enorms beräkningsbilaga
 
Totalt behov av köpt energi för verklig byggnad      kWh/år kWh/m²
——————————————————————————————————————————————————————————————————
Elberedare för tappvarmvatten                          4669     31
Elektriskt luftvärmeaggregat                            354      2
Drivel till värmepump                                     0      0
El till fläktar och pumpar                              673      4
Processer. Hushålls- och fastighetsel                  5077     34
Nettobesparing av effektivare vitvaror                 -122     -1
——————————————————————————————————————————————————————————————————
Summa för kalenderåret                                10651     71
 
BYGGNADSDATA                   Zon 1     Zon 2     Zon 3    Totalt
——————————————————————————————————————————————————————————————————
Typ mht BBRs värmeisolerkrav  Sm-Lgh      ----      ----      ----
Antal bostadslägenheter            1         0         0         1
Uppvärmd golvarea, Aupp, m²    150.0       0.0       0.0     150.0
Fönsterarea i % av uppv. area  20.60      0.00      0.00     20.60
Spec.läckn. vid 50 Pa, l/m²,s  0.200     0.000     0.000     0.200
Värmekapacitet, Wh/m²,K           25         0         0        25
Omslutande area, Aom, m²       333.9       0.0       0.0       334
 
Byggnadens värmeförlust, beräknat enl. BBR är Fs,akt= 0.101 W/m²,K
Fs,krav = 0.225 W/m²,K.    Högsta tillåtna Fs,gräns = 0.293 W/m²,K



REDOVISNING AV ENERGIKOSTNADER                       Nr 20 - Sid 5
——————————————————————————————————————————————————————————————————
 
Objekt: Passivhus                                

 
 
Beräknat 2008-08-12 av Högskolan i Jönköping, 036-157700
Indatafil: C:\DOCUME~1\Johan\SKRIVB~1\ProgHJ\WINENO~1\WinTempo.en
 
Taxefördelningar        Taxa 1   Taxa 2   Taxa 3   Taxa 4   Taxa 5
——————————————————————————————————————————————————————————————————
Årsbehov, kWh         Priser i kr/kwh och energibehov i kWh/period
 
Basenergi                0.000    0.000    0.000    0.000    0.000
kWh/år:     4669          2255     1571     1571     3941        0
 
Tillsatsenergi           0.000    0.000    0.000    0.000    0.000
kWh/år:      354           708        0        0        0        0
 
El till fläktar/pumpar   0.000    0.000    0.000    0.000    0.000
kWh/år:      673           408      208      208      522        0
 
Drivel till värmepump    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000
kWh/år:        0             0        0        0        0        0
 
Processer. Hush.el       0.000    0.000    0.000    0.000    0.000
kWh/år:     5077          2504     1697     1697     4256        0
——————————————————————————————————————————————————————————————————

Summa kWh:    5875     3476     3476     8719        0
Summa kr:       0        0        0        0        0

 
 
Valda energipriser      Taxa 1   Taxa 2   Taxa 3   Taxa 4   Taxa 5
——————————————————————————————————————————————————————————————————
Fom månad-tom månad    Dec-Feb  Mar-Apr  Okt-Nov  Maj-Sep  -------
Från Kl. till Kl.       0 - %2400   0 - %2400   0 - %2400   0 - %2400   0 -  0
Dygn under veckan         Alla     Alla     Alla     Alla     Alla
——————————————————————————————————————————————————————————————————
(E) Elenergi             0.000    0.000    0.000    0.000    0.000
(F) Fjärrvärme           1.038    0.350    0.350    0.125    0.000
(L) Olja                 0.000    0.000    0.000    0.000    0.000
(B) Fastbränsle          0.000    0.000    0.000    0.000    0.000
(G) Gas                  0.000    0.000    0.000    0.000    0.000
(1) Annat 1              0.000    0.000    0.000    0.000    0.000
(2) Annat 2              0.000    0.000    0.000    0.000    0.000
Energipris anges i kr/köpt kWh.(För bränslen kr/kWh värmeinnehåll)
 
 
Rörliga energikostnader                       kWh/år         kr/år
——————————————————————————————————————————————————————————————————
Elberedare för tappvarmvatten                   4669             0
Elektriskt luftvärmeaggregat                     354             0
Drivel till värmepump                              0             0
El till fläktar och pumpar                       673             0
Processer. Hushålls- och fastighetsel           5077             0
Nettobesparing av effektivare vitvaror          -122             0
——————————————————————————————————————————————————————————————————
Årssummor    (Medelpris 0.00 kr/kWh)           10651             0
——————————————————————————————————————————————————————————————————



Beräkning av Fs,krav enligt formler i BBR 10:211.     Nr 20 - Sid 6
——————————————————————————————————————————————————————————————————
Utrymme i byggnaden                Zon 1        Zon 2        Zon 3
18% av uppvärmd area                27.0          0.0          0.0
Fönster och dörrarea                32.9          0.0          0.0
Af= minsta av ovanstående           27.0          0.0          0.0
Fs,krav = 0.16(0.22)+0.81*Af/Aom   0.225        0.000        0.000
UA,krav = Fs,krav*Aom               75.3          0.0          0.0
——————————————————————————————————————————————————————————————————
Fs,krav = UA,krav/Aom =      75.3/     333.9 = 0.225 W/m²,K
 
Kontroll av byggnadens ytrelaterade värmeförlust Fs enl BBR 10:2112
——————————————————————————————————————————————————————————————————
Byggnads-   Area (Ai) m²
del        Bostad  Lokal  (Ukorr - a3)* a1   * a2 =Ujust  Ujust*Ai
——————————————————————————————————————————————————————————————————
Vindsbjlg    75.0    0.0  0.080  0.00 1.00  1.000  0.080     6.000
Vägg,luft   151.0    0.0  0.100  0.00 1.00  1.000  0.100    15.100
Golv,jord    75.0    0.0  0.070  0.00 0.75  1.000  0.053     3.938
Fönster      30.9    0.0  0.900  0.67 1.00  1.000  0.231     7.130
(Zonens fönsterprocent=20.600. Solavdrag multipliceras med 0.7282)
Dörrar        2.0    0.0  0.800  0.00 1.00  1.000  0.800     1.600
——————————————————————————————————————————————————————————————————
Aom =     333.9+   0.0=     333.9 Summa(Ujusti*Ai) i W/K=   33.768
 
Fs,akt=Summa(Ujusti*Ai)/Aom=      33.768/     333.9 = 0.101 W/m²,K
——————————————————————————————————————————————————————————————————



Analys av vitvarors inverkan på energibehovet        Nr 20 - Sid 7
——————————————————————————————————————————————————————————————————
 
 
Data ur Nutek/KOVs skrift "Eloff Strömsnål" och Boverkets handbok
"Eleffektivitet i byggnader"
 

Elenergibehov i kWh/år
Vitvaror i lägenheter                 Verklig  Referens  Differens
——————————————————————————————————————————————————————————————————
Kylskåp:           Saknas
 
Kyl- och Svalskåp: Saknas
 
Kyl- och Frysskåp: Intuition ERL6296W                 
Antal Kylvolym  Frysvolym    kWh/st

1      216        167       492       492         0       -492
 
Frysskåp:          Saknas
 
Frysboxar:         Saknas
 
Diskmaskiner:      Electrolux ESF 645                 
Antal                        kWh/st

1                           273       273       500        227
 
Tvättmaskiner:     Electrolux EW 1430F                
Antal    kg/år     kWh/kg    kWh/st

1      700      0.190       133       133       490        357
 
Torktumlare:       Saknas
 
 
Gemensam tvättstuga i flerbostadshus:
—————————————————————————————————————
Tvättmaskiner:     Saknas
 
Torktumlare:       Saknas
 
——————————————————————————————————————————————————————————————————
Ändring av elbehov, jämfört med ref.värden (+=besparing)       +92
Ändring av utnyttjad gratisvärme från kyl/frys                 +30
( 80 % av el till kyl/frys utnyttjas under uppv.per.)
Slutlig inverkan på byggnadens energibehov (+=besparing)      +122
******************************************************************



------------------------------------------------------------------
*** Enorm 2004. Version 2.0 Build 1. © 2004 EQUA Simulation AB ***

Program 1110. Ingenjörshögskolan i Jönköping 
——————————————————————————————————————————————————————————————————
 
Objekt: Passivhus                                

 
 
Beräknat 2008-08-12 av Högskolan i Jönköping, 036-157700. 
Indatafil: C:\DOCUME~1\Johan\SKRIVB~1\ProgHJ\WINENO~1\WinTempo.en
 
Byggnadsort: Jönköping. Beräkning nr: 20 
 
 
ENERGIDEKLARATION FÖR SMÅHUS ENLIGT ÖVERENSKOMMELSE KOV/STR.
——————————————————————————————————————————————————————————————————
Den redovisade förlustfaktorn anger husets värmeförluster i Watt
per grads temperaturskillnad inne/ute och gäller under förutsätt-
ning att huset monteras enligt tillverkarens anvisningar och i öv-
rigt på ett fackmässigt sätt.
Energideklarationen är enbart avsedd att underlätta jämförelser
mellan olika småhus med avseende på deras behov av energi för upp-
värmning. Lägre förlustfaktor innebär att mindre energi behöver
tillföras för att värma huset.
 
Det redovisade huset har förlustfaktorn    68 W/°C
 
En grov uppskattning av hur mycket energi i kWh som behöver till-
föras per år för att värma huset till 20 °C under uppvärmnings-
perioden, erhålls genom att man multiplicerar förlustfaktorn med
en klimatfaktor för orten. Denna varierar mellan ca 100 för syd-
ligaste Sverige och ca 150 för nordligaste Sverige. Det verkliga
energibehovet kan komma att avvika på grund av husets läge, kli-
matförhållanden, antal boende och personliga vanor.
Energikostnaderna påverkas förutom av förlustfaktorn även av valet
av energislag och olika energibesparande installationer.
 
 
 
 
Beräkning av Förlustfaktor enligt Konsumentverkets anvisningar
——————————————————————————————————————————————————————————————————
 
Transmissionsförluster:
Byggnadens totala U*A inklusive köldbryggor             60.95 W/°C
 
Styrd ventilation utan hänsyn till återvinning:
Styrd luftväxling (   184.0 m³/h)                       62.56 W/°C
 
Luftläckningsförluster genom omslutande ytor:
Luftläckning (    12.0 m³/h)                             4.09 W/°C
——————————————————————————————————————————————————————————————————
Total Förlustfaktor för hela byggnaden                  65.03 W/°C
 
Korrigerad Förlustfaktor   65.03/0.95                   68.46 W/°C
******************************************************************
 
Enligt KOV:s anvisningar skall den beräknade förlustfaktorn korri-
geras med en verkningsgrad för värmesystemets distribution av upp-
värmningsenergi.  I avvaktan på redovisning av jämförelser mellan
beräknade/uppmätta värden används tills vidare verkningsgrad 95 %.



 
——————————————————————————————————————————————————————————————————
*** Enorm 2004. Version 2.0 Build 1. © 2004 EQUA Simulation AB ***

Program 1110. Ingenjörshögskolan i Jönköping 
——————————————————————————————————————————————————————————————————
Objekt: Passivhus                                

 
 
Beräknat av Högskolan i Jönköping, 036-157700. 
Indatafil: C:\DOCUME~1\Johan\SKRIVB~1\ProgHJ\WINENO~1\WinTempo.en
 
Byggnadsort: Jönköping                2008-08-12. Beräkning nr: 24
 
BYGGNADSDATA                   Zon 1     Zon 2     Zon 3    Totalt
——————————————————————————————————————————————————————————————————
Typ mht BBRs värmeisolerkrav  Sm-Lgh      ----      ----      ----
Antal bostadslägenheter            1         0         0         1
Uppvärmd golvarea, Aupp, m²    150.0       0.0       0.0     150.0
Fönsterarea i % av uppv. area  20.60      0.00      0.00     20.60
Spec.läckn. vid 50 Pa, l/m²,s  0.200     0.000     0.000     0.200
Värmekapacitet, Wh/m²,K           25         0         0        25
Omslutande area, Aom, m²       333.9       0.0       0.0       334
 
Krav på effektiv värmeanvändning gäller för byggnaden enl BBR 10:3.
 
GLASAREOR OCH INSTRÅLNINGSDATA. SOLDATA FÖR STOCKHOLM
——————————————————————————————————————————————————————————————————
Riktning               Zon 1              Zon 2              Zon 3
Nord           4.6 (0.75; 0)      0.0 (0.00; 0)      0.0 (0.00; 0)
Ost            5.0 (0.75; 0)      0.0 (0.00; 0)      0.0 (0.00; 0)
Syd           16.3 (0.75; 0)      0.0 (0.00; 0)      0.0 (0.00; 0)
Väst           5.0 (0.75; 0)      0.0 (0.00; 0)      0.0 (0.00; 0)
Ovan redovisas:  Glasarea i m² (Solfaktor * Avskärmning ; Lutning)
 
TRANSMISSIONSDATA          Zon 1            Zon 2            Zon 3
——————————————————————————————————————————————————————————————————
Byggnadsdel          Area  Ukorr      Area  Ukorr      Area  Ukorr
Vindsbjälklag        75.0  0.080       0.0  0.000       0.0  0.000
Vägg,jord    (*)      0.0  0.000       0.0  0.000       0.0  0.000
Vägg,luft           151.0  0.100       0.0  0.000       0.0  0.000
Golvbjlg 1   (*)     75.0  0.070       0.0  0.000       0.0  0.000
Golvbjlg 2   (*)      0.0  0.000       0.0  0.000       0.0  0.000
Fönster m karm       30.9  0.900       0.0  0.000       0.0  0.000
Dörrar m karm         2.0  0.800       0.0  0.000       0.0  0.000
Yta 1,luft            0.0  0.000       0.0  0.000       0.0  0.000
Yta 2,luft            0.0  0.000       0.0  0.000       0.0  0.000
Yta 3,jord   (*)      0.0  0.000       0.0  0.000       0.0  0.000
(*) Red.faktor a1 =         0.75             0.00             0.00
——————————————————————————————————————————————————————————————————
Köldbryggor, W/K             6.5              0.0              0.0
Totalt U*A, W/K             60.9              0.0              0.0
 
PROCESSENERGI       kWh/dygn: Vardagar   Lördag   Söndag    kWh/år
——————————————————————————————————————————————————————————————————
Behov av tappvarmvatten          10.00    10.00    10.00      3650
Gratisvärme (personvärme mm)     10.00    12.00    12.00      3858
Elprocesser som inte ger värme    3.11     3.11     3.11      1135
Elprocesser som ger värme        10.00    10.00    10.00      3650
Pumpar/fläktar för värmedistr.    ----     ----     ----        72
El till ventilation (Årsmedelbehov  = 1.39 kW/m³/s)            622
Tillförd elenergi (drivenergi) till värmepumpsystemet            0



DRIFTDATA FÖR VÄRMEANLÄGGNINGEN.                     Nr 24 - Sid 2
——————————————————————————————————————————————————————————————————
Basenergi: Elberedare för tappvarmvatten       
Dist:                                                             
Baseffekten producerar tappvarmvatten, men inte uppvärmningsenergi
Tillsatsenergi:  Elektriskt luftvärmeaggregat        
Dist: Varmluft.Inga termostater. Autom. effektstyrning            
Gemensam värmeproduktion.  Gemensamt värmedistributionsystem.
 

Basenergi        Tillsats
Förbränningsverkningsgrad, %                   100             100
Värmeförluster från panna e dyl, kW          0.120           0.120
Varav utnyttjat värmetillskott, kWh/år         266              10
Värmedistributionsförluster, W/K (*)         0.000           4.500
Värmeregleringsförluster, W/K    (*)         0.000           4.500
(*) /K avser temperaturdifferensen mellan värmebärare och rumsluft
Produktionstimmar/Uppvärmningstimmar     8407/   0        353/ 960
Årsverkningsgrad/Täckningsgrad, %           80/ 91          86/  9
Dim. framledningstemperatur 40°C. Distrib.pumpar/fläktar  0.075 kW
 
VENTILATIONSDATA               Zon 1          Zon 2          Zon 3
——————————————————————————————————————————————————————————————————
Typ av ventilation               FTX         ------         ------
 
Vent.volym,m³ (Fukt,g/kg)     368(0)           0(0)           0(0)
Effekt,kW/m³/s (% värme)   1.390(85)      0.000( 0)      0.000( 0)
Luftläckning,m³/h(oms/h)  12.0(0.03)      0.0(0.00)      0.0(0.00)
 
Mån/fredag: Rumstemp,°C         20.0            0.0            0.0
Basflöde,m³/h * h/dygn    184.0*24.0       0.0* 0.0       0.0* 0.0
Forcerat,m³/h * h/dygn      0.0* 0.0       0.0* 0.0       0.0* 0.0
Dygnsmedel m³/h(oms/h)   184.0(0.50)      0.0(0.00)      0.0(0.00)
 
Lördagar:   Rumstemp,°C         20.0            0.0            0.0
Basflöde,m³/h * h/dygn    184.0*24.0       0.0* 0.0       0.0* 0.0
Forcerat,m³/h * h/dygn      0.0* 0.0       0.0* 0.0       0.0* 0.0
Dygnsmedel m³/h(oms/h)   184.0(0.50)      0.0(0.00)      0.0(0.00)
 
Söndagar:   Rumstemp,°C         20.0            0.0            0.0
Basflöde,m³/h * h/dygn    184.0*24.0       0.0* 0.0       0.0* 0.0
Forcerat,m³/h * h/dygn      0.0* 0.0       0.0* 0.0       0.0* 0.0
Dygnsmedel m³/h(oms/h)   184.0(0.50)      0.0(0.00)      0.0(0.00)
 
Kanalförlust,frånluft (K=tempdiff över kanalvägg)  15 m,0.25 W/m,K
Kanalförlust,tilluft med högst rumstemperatur      15 m,0.25 W/m,K
Kanalförlust,värmd tilluft i luftvärmesystem        0 m,0.00 W/m,K
Kanalförlusten i FTX-systemet har beräknats till       867 kWh/år.
 
FTX-AGGR.:Temovex 250. Provning vid SP.                   150 m³/h
——————————————————————————————————————————————————————————————————
Utetemperatur,°C    -15.00     -7.00      2.00      7.00     15.00
Värmeeffekt, kW       1.31      1.16      0.78      0.62      0.26
Driveffekt, kW        0.06      0.06      0.06      0.06      0.06
Spareff.,kW/m³/s    30.024    26.376    17.328    13.464     4.776
Eleffekt,kW/m³/s     1.392     1.392     1.392     1.392     1.392
Temp.verkn.grad       75.6      86.6      87.5      96.2     103.8
Återvunnet/Elbehov kWh/år =   6675/   623 = 10.71.  Red.fakt. 1.00



VÄRMEBEHOV UNDER KALENDERÅRET  (kWh)                 Nr 24 - Sid 3
——————————————————————————————————————————————————————————————————
Må- Uppv  Trans-   Vent.+  Vent.-   Utnyttj.värme   Uppv.-  Uppv.+
nad dgr  mission   Läckn.  v.växl     Sol Process    behov  tappvv
——————————————————————————————————————————————————————————————————
Jan  29     1186    +1258    -856    -466    -848=     274     584
Feb   9      998    +1059    -742    -579    -659=      77     357
Mar   0      894     +948    -675    -909    -258=       0     310
Apr   0      663     +704    -531    -836       0=       0     300
Maj   0      438     +465    -379    -524       0=       0     310
Jun   0      232     +246    -210    -268       0=       0     300
Jul   0      163     +173    -150    -186       0=       0     310
Aug   0      224     +238    -204    -258       0=       0     310
Sep   0      369     +392    -324    -437       0=       0     300
Okt   0      576     +611    -481    -674     -32=       0     310
Nov   0      736     +781    -571    -534    -412=       0     300
Dec   2      909     +965    -686    -430    -757=       1     311
——————————————————————————————————————————————————————————————————
År   40     7387     7840   -5809   -6101   -2966      351    4001
 
Summor=     1847     1960   -1313    -630   -1257 för uppv.period.
Uppvärmningsperiod: Utetemp=  -8.564 °C,  25419°h (Året 121203°h).
 
TILLFÖRD ENERGI UNDER KALENDERÅRET  (kWh)
——————————————————————————————————————————————————————————————————
Må-       Basenergi Tillsatsenergi  Drivel  Fläkt     Köpt  Proc.+
nad  Nyttig Förlust Nyttig Förlust till VP  /Pump    värme hush.el
——————————————————————————————————————————————————————————————————
Jan     310     +58    +274    +72      +0   +105=     818     406
Feb     280     +70     +77    +27      +0    +64=     517     367
Mar     310     +89      +0     +0      +0    +53=     452     406
Apr     300     +86      +0     +0      +0    +51=     438     393
Maj     310     +89      +0     +0      +0    +53=     452     406
Jun     300     +86      +0     +0      +0    +51=     438     393
Jul     310     +89      +0     +0      +0    +53=     452     406
Aug     310     +89      +0     +0      +0    +53=     452     406
Sep     300     +86      +0     +0      +0    +51=     438     393
Okt     310     +89      +0     +0      +0    +53=     452     406
Nov     300     +86      +0     +0      +0    +51=     438     393
Dec     310     +89      +1     +0      +0    +56=     456     406
——————————————————————————————————————————————————————————————————
År     3650    1009     351     98       0    694     5803    4785
 
Dim. värmeeffekter (DUT = -17.8 °C. Tidskonstant =  45 h)
——————————————————————————————————————————————————————————————————
Tappvarmvatten, om dygnets hela behov ackumuleras          0.42 kW
Transmission, ventilation och luftläckning                 3.35 kW
Utnyttjad gratiseffekt                                    -1.11 kW
Förluster i värmesystemet                                  0.30 kW
——————————————————————————————————————————————————————————————————
Totalt effektbehov (dygnsmedeleffekt)                      2.95 kW
 
Vid forc. ventilation ökar effektbehovet momentant med    0.00 kW,
utöver den ovan redovisade dygnsmedeleffekten. Medeleffekten avgör
avsvalning under en lång period med dimensionerande utetemperatur.
 
Den tappvarmvatteneffekt som redovisas är den effekt som krävs för
att producera dygnets behov under 24 timmar.  Verkligt installerad
effekt måste väljas högre mht tappningscykel och beredarens volym.
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Skal mot omgivande luft Söder Öster Väster Norr
Fasad Fasad Fasad Fasad Tak

Total Area 52 39 39 52 75 [m²]
Tyngd Lätt Lätt Lätt Lätt Medel [-]
U-värde 0,1 0,1 0,1 0,1 0,08 [W/°C·m²]

Fönster area 16,30 5 5 4,64 0 [m²]
Glas andel 100 100 100 100 100 [%]
Fönster Solfaktor 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 -
Fönster U-värde 0,9 0,9 0,9 0,9 2 [W/°C·m²]

Yttre avskuggning Finns ej Finns ej Finns ej Finns ej -
Inre avskuggning Finns ej Finns ej Finns ej Finns ej Finns ej -
Andel direkt sol vid vinter 1 1 1 1 1 [-]
Andel diffus sol vid vinter 1 1 1 1 1 [-]
Temp när vinter börjar 10 10 10 10 10 [-]
Temp när sommar börjar 15 15 15 15 15 [-]
Andel direkt sol vid sommar 1 1 1 1 1 [-]
Andel diffus sol vid sommar 0 0 0 0 0 [-]
Portar area 0 0 0 2 [m²]
Portar Uvärde 0,08 0,08 0,08 0,08 [W/°C·m²]

Total Golvarea 150 [m²]
Total volym 367,5 [m³]
Rumshöjd 2,45 [m]
Vridning 0 [°]
Antal våningsplan 2 [st]
Area per våningsplan 75 [m²]

Platta mot mark

Area 75 [m²]
U-värde 0,07 [W/°C·m²]

Medeltemp i mark 6,10 [°C]

Inre tyngd  Lätt [-]
Läckageluftflöde 0,03 [oms/tim]

Läckageluftfaktor 0,75 [-]

Parametrar för yttre avskuggning Temp 1 (start) 10°C Temp 2 (full) 15°C

Genomsläpplighetsfaktorer diffus,utan 1 diffus,med 1 direkt,utan 1 direkt,med 0
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SOMMAR VINTER
DAG NATT DAG NATT

BELYSNING 2 1 2 1 [W/m²]
Sammanlagringsfaktor 1 1 1 1 [-]
Sammanlagrad Effekt 2 1 2 1 [W/m²]
PERSON 4 3 4 3 [W/m²]
Sammanlagringsfaktor 1 1 1 1 [-]
Sammanlagrad Effekt 4 3 4 3 [W/m²]
MASKINER 3 2 3 2 [W/m²]
Sammanlagringsfaktor 1 1 1 1 [-]
Sammanlagrad Effekt 3 2 3 2 [W/m²]

SUMMA Belysning 2 1 2 1 [W/m²]
SUMMA Personer 4 3 4 3 [W/m²]
SUMMA Maskiner 3 2 3 2 [W/m²]
SUMMA 9 6 9 6 [W/m²]
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CAV system 

Max flöde 0,5 [l/s·m²]

Lågflöde 0,3 [l/s·m²]

Brytpunkt för flödesändring 0 [°C]

Hygienflöde Dag 0 [l/s·m²]

Hygienflöde Natt 0,5 [l/s·m²]

Tvåflödessystem

Nattdrift

Kyl återvinning

När utetemp är kallare än 16 [°C] är temperaturen på inblåsningsluften 16 [°C]

När utetemp är varmare än 16°C är inblåsningstemperaturen utetemp + 1°

Specifik fläkteleffekt SFP 1 [kW/(m³/s)]

Verkningsgrad på värmeåtervinning 85 [%]

Maskinkyla

Aktiv natt kyla

Krav på innetemperatur
Lägsta innetemperatur 20 [°C]

Börvärde på innetemperatur 999 [°C]

Ingen högsta innetemperatur

Ingen fjärrkyla
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EFFEKT BEHOV DAG NATT MAX

Radiatorvärme 2 7 7 W/m²
värmebatterier i tilluft 3 2 3 W/m²
Tappvarmvatten 231 231 231 W/m²
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Inledning
Detta guidedokument för skisskedet av passivhus är en del av ett examensarbete som utförts på 
Jönköpings Tekniska Högskola. Det är avsett att användas antingen i sin självständiga form som en 
form av uppslagsverk för grundläggande detaljer kring passivhus eller som ett komplement till 
www.passivhusguiden.se, som även det är en del av examensarbetet. Passivhusguiden är ett 
hjälpmedel för arkitekter m.m. som är i skisskedet av passivhus och hjälper användaren att väcka de 
viktiga och de speciella frågor som rör passivhus. I detta guidedokument så finns tips, idéer och svar 
på de frågor som väcks i Passivhusguiden.

Guidedokumentet är uppbyggt enligt samma princip som Passivhusguiden där varje punkt i 
Passivhusguiden har en motsvarande punkt i detta Guidedokument.

Texten i detta Guidedokument består av två olika typsnitt. Vanlig löptext är allmän information om 
Passivhus med anknytning till dess rubrik. Ingress text är förklaringar till hur Passivhusguiden är 
uppbyggd och tolkar den information som matas in.
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1. Förutsättningar

1.1 Stad
16 städer finns listade i Passivhusguiden, välj den som ligger närmst eller mest liknar de 
aktuella klimatförhållandena.

1.2 Terrängtyp
Det har oftast en viss betydelse, och i vissa fall en stor betydelse för byggnadens energianvändning 
hur terrängen runt om ser ut. Förutom vinden så påverkar även faktorer såsom om det ligger i söder-
eller norrslutning. Ska byggnaden ligga i en dal så kan den bli utsatt för kallsjöar m.m.

Passivhusguiden tar endast hänsyn till hur vindutsatt byggnaden är.
I Passivhusguiden skiljer det 5 % i energianvändning mellan de olika kategorierna. 

1.2.1 Lätt Vindutsatt
I denna kategori faller byggnader som ligger i tät skog eller tät bebyggelse eller på annat sätt är 
påtagligt vindskyddad från förhärskande vindriktning. 

1.2.2 Normalt Vindutsatt
I denna kategori faller byggnader som befinner sig i normal bebyggelse eller skog som inte anses tät. 
Även byggnader som ligger öppet men ej faller under 1.2.3 Hårt Vindutsatt kommer i denna kategori.

1.2.3 Hårt vindutsatt
I denna kategori faller byggnader som befinner sig i t.ex. slättlandskap, kustlandskap eller på annat 
sätt hårt vindutsatt miljö.

1.3 Innetemperatur
Innetemperaturen sätts till 20oC vid energiberäkning av Passivhus, även om den tänkta 
innetemperaturen kommer att vara det mer normala 21oC. För andra typer av byggnader där kraven 
för Passivhus ej gäller så kan man räkna med den faktiska temperaturen för att få ett korrekt värde.
De flesta krav och målvärden som figurerar i olika sammanhand baseras dock på att 
innetemperaturen beräknas på 20oC.

Vid beräkning av Passivhus i Passivhusguiden, sätt innetemperaturen till 20oC.
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2. Mål
Man bör redan i ett tidigt stadium bestämma vilket mål man har med den tilltänkta byggnadens 
energiprestanda. Det bör vara en självklarhet, speciellt i den tid vi lever nu, att byggnadens 
energiförbrukning ska komma högt upp på prioriteringslistan över en byggnads egenskaper. Därför 
bör byggnadens energiprestanda vara en parameter redan i skisskedet, oavsett om det handlar 
Passivhus, lågenergihus eller konventionella byggnader.
Detta är onekligen ett nytt sätt att tänka för många arkitekter. Det ska inte ses som ett kreativt 
hinder i arkitektens arbete, snarare som en tillgång eftersom denne då redan från början har med sig 
rätt värden och parametrar för att skapa en byggnad som möter de krav som den nya tiden ställer. 
Utan rätt ingångsvärden kan arkitekten bli tvungen att göra avyttringar på sina kreativa utsvävningar 
och slutresultatet blir bara en blek kopia av den tänkta versionen. Med rätt ingångvärden kan 
arkitekten redan från början arbeta med bl.a. de tekniska installationerna och göra något bra av det. 
Tjocka väggar etc. är bara ett problem om man inte tar hänsyn till de speciella egenskaper som dessa 
medför.
Ur ett beställarperspektiv är det speciellt viktigt att denne är medveten om vilket krav på 
energiförbrukningen som ska ställas. Finns detta med i målbilden för byggnaden som presenteras för 
arkitekten så är chansen att slutresultatet blir lyckat betydligt större än om detta är en fråga som 
kommer upp i ett senare skede.

2.1 Kravet avser
Det finns olika sätt att mäta byggnadens energiprestanda. För att kunna sätta ett krav på en byggnad 
måste man också vara klar över vad kravet avser. Mer om krav för Passivhus finns att läsa i 
”kravspecifikation för Passivhus”, motsvarande för minienergihus finns att läsa i ”kravspecifikation 
för minienergihus” . Minienergihus är en lättare variant av passivhus.

Alla krav i Passivhusguiden avser energiförbrukning i kWh/m2 och år.
I Passivhusguiden kan följande krav väljas:
 
2.1.1 Endast uppvärmning(och kyla) och varmvatten
Detta krav avser endast den energi som går åt för att värma luftvolymen innanför klimatskalet till 
inomhustemperatur, samt att värma varmvatten för en normal familjs användning med avseende på 
lägenhetsstorlek.
Exempel på energiförbrukning
Passivhus och minienergihus: 5-25 kWh/m2 och år beroende på klimatzon.
Lågenergihus: 20-35 kWh/m2 och år beroende på klimatzon.
Konventionellt hus med bra energiprestanda: 50-80 kWh/m2 och år beroende på klimatzon.
BBR:s krav: Ca: 95 kWh/m2 och år i klimatzon söder och ca: 115 kWh/m2 och år i klimatzon norr. 
(Dessa uppgifter grundar sig på 110- och 130 kWh/m2 och år)
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2.1.2 Uppvärmning(och kyla), varmvatten och driftel(specifik energianvändning)
Detta krav avser endast den energi som går åt för att värma luftvolymen innanför klimatskalet till 
inomhustemperatur, värma varmvatten för en normal familjs användning med avseende på 
lägenhetsstorlek samt den elektricitet som går åt för att driva anläggningen. Det är ofta detta sätt att 
mäta som används när man jämför olika byggnaders energiprestanda.
Passivhus och minienergihus: 20-45 kWh/m2 och år i klimatzon söder och 30-55 kWh/m2 och år i 
klimatzon norr. Läs” kravspecifikation för Passivhus”
Lågenergihus: 35-60 kWh/m2 och år beroende på klimatzon.
Konventionellt hus med bra energiprestanda: 70-95 kWh/m2 och år beroende på klimatzon.
BBR:s krav: 110 kWh/m2 och år i klimatzon söder och 130 kWh/m2 och år i klimatzon norr. 

2.1.3 Uppvärmning(och kyla), varmvatten, driftel och hushållsel
Detta krav avser all energi som byggnaden och dess brukare använder inuti byggnaden. Detta kan 
variera mycket från två likvärdiga byggnader eftersom brukarens vanor är väldigt avgörande, olika 
familjer förbrukar olika mycket hushållsel och skillnaden däremellan kan vara väldigt stor. Detta är 
därför ett väldigt osäkert instrument för att mäta byggnadens energiprestanda. 
Med individuell mätning av hushållselen(gärna tydligt presenterat inuti lägenheten) sjunker normalt 
användningen något. Betalar dessutom hyresgästen hushållselen själv så kommer förbrukningen 
normalt att sjunka ännu mer.
Passivhus och minienergihus: 70-100 kWh/m2 beroende på klimatzon och boende.
Lågenergihus: 90-120 kWh/m2 och år beroende på klimatzon.
Konventionellt hus med bra energiprestanda: 120-145 kWh/m2 och år beroende på klimatzon.

3. Typ av byggnad 
I Passivhusguiden kan för tillfället bara byggnader avsett för boende väljas. Lokaler såsom 
skolor, kontor, affärslokaler, offentliga lokaler och industrilokaler är mer komplexa och alla
har egna unika förutsättningar för att klara av att bli ett Passivhus, därför tas de i nuläget inte 
upp i Passivhusguiden eftersom det är svårt generalisera de problem och förutsättningar 
som dyker vid dessa typer av projekt. Gemensamt för dem är dock att de ofta har ett större 
kylbehov än värmebehov. 
Många av ämnena som tas upp och diskuteras i detta dokument kan ändå vara relevanta 
även för ovanstående typer av projekt.

De typer av byggnader som i nuläget kan väljas är:

3.1 Enfamiljshus/villa

3.2 Radhus/Parhus

3.3 Flerbostadshus
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4. Stomtyp
Valet av stomtyp påverkar i stor utsträckning den framtida byggnaden. Det påverkar bl.a. ekonomi, 
livslängd, byggtid, stabilitet, bärighet, energiförbrukning, värmelagringskapacitet, täthet och 
väggtjocklek. Var och en av de olika stomtyperna har olika fördelar och nackdelar och påverkar 
projektet på olika sätt. Det är därför viktigt att man redan i början av arbetet med byggnaden 
bestämmer sig för vilken typ av stomtyp som lämpar sig för den aktuella byggnaden.

Även om byggnaden kommer att byggas med något av de lättare stomalternativen så kan det vara en 
stor fördel att ha t.ex. en innervägg eller bjälklag utav tyngre material som kan hjälpa till att lagra 
värme. Ett exempel på detta kan vara att ha en tegelvägg eller betongvägg i mitten av 
byggnaden/lägenheten som får direkt solljus på sig från stora fönsterpartier mot söder. Denna 
kommer då att fånga upp värmeenergi och solstrålning på dagen och släppa det ifrån sig på natten. 
Detta förhindrar i viss mån övertemperaturer på dagen och uppvärmning på natten.

Nedan listas de olika stomtyperna som är aktuella för Passivhusguiden med dess egenskaper:

4.1 Stomtyper

4.1.1 Betongstomme med betongväggar
En betongstomme har hög värmelagrinskapacitet som gör att byggnaden kan lagra energi under 
kortare tidsperioder. Om vädret är gynnsamt i några dagar så kommer stommen att lagra värme i 
betongen som sedan frigörs om vädret är kallare under några dagar. Detta medför att den 
installerade effekten (Pmax) i teorin kan vara något lägre eftersom byggnaden då inte kommer att 
kräva lika mycket effekt för att hålla en stabil innetemperatur under enstaka kalla dagar eller 
perioder. Byggnadens energiförbrukning kommer att vara stabilare och inte ha lika stor skillnad 
mellan toppar och dalar såsom en byggnad med lätt stomme skulle ha.
Byggnader som byggs utav prefabricerade betongelement kan vara svåra att få tillräckligt täta. 
Extrem stor noggrannhet måste tillägnas fogarnas tätning. Blir byggnaden inte tillräckligt tät så 
kommer energiförbrukningen att bli högre och kanske inte uppfylla täthetskravet för Passivhus som 
är 0,3 l/s vid ± 50 Pa.
Byggs byggnaden med väggar av betong så ökar värmelagrinskapaciteten ännu mer, jämfört med 
utfackningsväggar, men ytterväggarna riskerar att bli avsevärt tjockare då det tjocka isolerskiktet 
kommer utanför den redan tjocka betongväggen.  
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4.1.2 Betongstomme med utfackningsväggar
En betongstomme har hög värmelagrinskapacitet som gör att byggnaden kan lagra energi under 
kortare tidsperioder. Om vädret är gynnsamt i några dagar så kommer stommen att lagra värme i 
betongen som sedan frigörs om vädret är kallare under några dagar. Detta medför att den 
installerade effekten (Pmax) i teorin kan vara något lägre eftersom byggnaden då inte kommer att 
kräva lika mycket effekt för att hålla en stabil innetemperatur under enstaka kalla dagar eller 
perioder. Byggnadens energiförbrukning kommer att vara stabilare och inte ha lika stor skillnad 
mellan toppar och dalar såsom en byggnad med lätt stomme skulle ha.
En byggnad med betongstomme och utfackningsväggar ha lägre värmelagringskapacitet jämfört med 
motsvarande byggnad med betongväggar.
Problem med täthet mellan utfackningsväggar och betongkonstruktionen kan förekomma, hänsyn till 
detta skall tas i projekteringen.
Många Passivhus idag är av utförandet Betongstomme med utfackningsväggar av träreglar, detta
eftersom de då får betongens termiska tröghet och träregelväggarnas ekonomiska och arkitektoniska 
fördelar.

Som utfackningsväggar kan i Passivhusguiden träregelväggar, plåtregelväggar och 
lättregelväggar användas.

4.1.3 Lättbetongstomme
En lättbetongstomme har liknande fördelar och nackdelar som en betongstomme.  Dock så har det 
sämre värmelagringskapacitet, men bättre U-värde. Lättbetongstomme som passivutförande medför 
som regel att väggarna blir tjocka och kan därför i många fall vara olämpliga eftersom den tjocka 
isoleringen läggs till den redan tjocka lättbetongväggen. Dock så behöver inte lika mycket isolering 
läggas till som t.ex. vid betongvägg.
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4.1.4 Träregelstomme
Träregelstommar har i Passivhus har många fördelar såsom: beprövad teknik, god ekonomi, snabb 
byggtid och goda möjligheter att få en tät byggnad. Nackdelarna är bl.a. dålig värmelagringskapacitet 
samt fukt- och mögelproblematik, det senare kan vid felaktigt utfört klimatskal just vid 
Passivhusbyggande ge stora konsekvenser eftersom väggar och dyl. är så välisolerade och täta. Stor 
aktsamhet skall tagas vid byggnation så att fukt ej byggs in. Bra mekanisk frånluftsventilation är också 
en förutsättning för att skapa undertryck i byggnaden och på så sätt få ”friska” väggar. Läs mer under 
13. Ventilation

Väggar av träreglar byggs ofta upp med flera olika skikt, detta för att minimera köldbryggor och 
förbättra tätheten. Vid väggar med riktigt låga U-värden så kommer skikten att bli så djupa så att 
reglar med stora dimensioner tvingas användas, detta kan medföra att byggkostnaden ökar så pass 
mycket att det kan bli olönsamt att bygga med konventionella träreglar. Då kan det vara ett
alternativ att istället bygga med lättregelstomme.

4.1.5 Lättregelstomme (masonite)
Lättregelstomme (Masonitebalkar och Masonitereglar) är speciellt lämpligt vid Passivhusbyggande 
eftersom man på detta sätt på ett ekonomiskt sätt kan bygga upp tjocka skikt till en relativt låg 
kostnad, jämfört med träregelstomme. Byggtiden är snabb och möjligheterna till en tät byggnad är 
goda. En lättregelstomme har dålig värmelagringskapacitet men däremot finns det goda 
möjligheterna till att få minimala köldbryggor.  
Ett felaktigt utfört klimatskal kan vid Passivhusbyggande ge stora konsekvenser eftersom väggar och 
dyl. är så välisolerade och täta. Stor aktsamhet skall tagas vid byggnation så att fukt ej byggs in. 
Eftersom lättreglarna normalt har en lägre fuktkvot än konventionella träreglar så är dock problemet 
mindre än vid träregelstomme. Bra mekanisk frånluftsventilation är också en förutsättning för att 
skapa undertryck i byggnaden och på så sätt få ”friska” väggar. Läs mer under 13. Ventilation
Lättregelstommarnas största nackdel är att det är svårt att få stomstabilitet. Lättreglarna får ofta 
kompletteras med t.ex. limträpelare för att få erforderlig stabilitet.
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5. Grundläggningsprincip
Ofta är förutsättningarna för byggnadens grundläggningsprincip redan givna. Nedan följer de 
grundläggningsprinciper som anses aktuella för ett Passivhus.

5.1 Platta på mark
Den i Passivhussammanhang vanligaste och troligtvis mest ekonomiska grundläggningsprincipen.
Goda möjligheter till en välisolerad grund och välisolerade väggar.

Grundplattans konstruktion väljs i 15. Grundplatta.

5.2 Källare
Ovanligt för Passivhus, dock inte omöjligt. Radon och besvärliga markförhållanden gör ofta denna 
lösning olämplig. Anses ofta som oekonomisk.  Ger i regel en större uppvärmd area som ej kan 
brukas effektivt, dock så kan en källare i många situationer ses som ett mervärde.
Källarväggar med låga U-värden kan vara svåra att tillverka, dock så ger jorden kring källarväggarna 
byggnaden en högre värmelagringskapacitet. 

Ett antal olika källarväggar med olika U-värden kan väljas. U-värdet representerar ett Umedel-
värde för källarväggar som är helt motfyllda med jord, detta Umedel-värde är beräknat för en 
normalstor villa. 
Grundplattans konstruktion väljs i 15. Grundplatta.

5.3 Soutteräng
Kan vara väldigt lämpligt för ett Passivhus där möjlighet till detta ges. Själva soutterängdelen bör 
ligga mot ett någorlunda nordligt läge så att möjligheterna till att få in solinstrålning inte minskar.
Soutterängväggar med låga U-värden kan vara svåra att tillverka, dock så ger jorden kring 
soutterängväggarna byggnaden en högre värmelagringskapacitet. 

Ett antal olika soutterängväggar med olika U-värden kan väljas. U-värdet representerar ett 
Umedel-värde för soutterängväggar, Umedel-värdet är beräknat för att halva bottenvåningen är 
motfylld(Passivhusguiden förutsätter dock att hela det undre planet är omgiven av samma 
väggtyp). Umedel-värde är beräknat för en normalstor villa. 
Grundplattans konstruktion väljs i 15. Grundplatta.
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6. Byggnadens geometri

6.1 Byggnadens geometri
Den optimala formen för en byggnad ur energisynpunkt är en kub. Detta eftersom den omgivande 
arean i förhållande till den uppvärmda arean är som minst då. Det gäller alltså att ha så liten 
omgivande area som möjligt. Optimal geometri som ger så liten omgivande area som möjligt är en av 
de största bidragande faktorerna för att få en byggnad med låg energiförbrukning.

Ange vilket av de tre nedanstående alternativen som mest liknar den tänkta byggnaden till 
grundformen och ange i fälten byggnadens yttermått. Den kvadratiska byggnaden 
symboliserar även en rektangulär byggnad, byggnadens geometri bestäms av de mått som 
anges.

  

Bild 6.1 Byggnadens grundform.

6.2 Antal hörn
För att byggnaden skall få så låg energiförbrukning som möjligt och uppfylla kraven för Passivhus så 
ska antalet köldbryggor minimeras. Därför är det fördelaktigt att ha så få hörn som möjligt. Beroende 
på vilken väggkonstruktion som är aktuell så bidrar hörnen med olika mycket till byggnadens 
energiförlust. På en vanlig radhuslänga av träkonstruktion med Passivhusstandard så bidrar varje 
extra hörn utöver de fyra nödvändiga med ca: 0,5 % extra i energiförbrukning räknat på bara 
uppvärmningen. 
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7. Väderstrecksorientering
En byggnads placering i förhållande till väderstrecken kan ha en ganska stor påverkan på dess 
energiförbrukning. De faktorer som påverkar mest är solinstrålning och förhärskande vindriktning, 
dessa faktorer behandlas i nedanstående kapitel.  
Många gånger är förutsättningarna givna för den tilltänkta byggnadens placering och 
väderstrecksorientering, i en sådan situation får man med de givna förutsättningarna forma 
byggnaden så att man på bästa sätt kan dra nytta av de olika väderstreckens fördelar.

7.1 Solpåverkan
Hur ett Passivhus förhåller sig till solens bana har stor betydelse eftersom solen är en viktig 
energikälla för ett Passivhus. Passivhus tillgodogör sig ofta solens energi genom solinstrålning genom 
fönster och på solfångare och solceller, därför orienteras många Passivhus med sin längdaxel i öst-
västlig riktning så att de maximalt utnyttjar solens energi. Med längdaxeln i öst-västlig ritning får man 
i regel en stor fasadyta mot söder som utrustas med stora fönsterytor som tar emot mycket solljus, 
man får då också i regel en takyta mot söder som är lämplig att utrustas med solfångare och 
solceller. Läs mer om detta i 9. Tilläggssystem och 11. Fönster.

Med tanke på att övertemperaturer inuti byggnaden är en utav Passivhusens största problem så kan 
det ibland vara en fördel att inte placera byggnaden i strikt öst-västlig riktning. Genom att placera 
den stora fönsterväggen mot sydöst eller sydväst så kan man få in ungefär samma solenergi genom 
fönstren sett över hela året men med mindre risk för övertemperaturer under sommaren. Bilden 
nedan visar en klocka som representerar hur flödet av solenergi på en vertikal yta påverkas av 
väderstrecksorienteringen.

Bild 7.1 Solklocka.

Årstiderna har också en inverkan på hur man bäst placerar byggnaden. Eftersom behovet av 
solinstrålning genom fönster och på solfångare/solceller är som störst under vinterhalvåret vill man 
placera dem så att de är i optimalt läge under så stor del av året som möjligt. Bilden nedan ger en 
ungefärlig bild över i vilka väderstreck solen går upp och ner under året för en ort i Mellansverige.
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Bild 7.2 Solens vandring på himmeln under året.

7.2 Vindpåverkan
Beroende på hur en byggnad är orienterad så påverkar vinden dess energiförbrukning och komfort. 
Eftersom Passivhus är så täta och välisolerade så bör vinden inte har någon större påverkan på 
komforten i form av drag. 
Energiförbrukningen påverkas av vinden eftersom ytterväggarna kyls och kall luft i viss mån trycks in i 
byggnaden.
Något att tänka på vid planeringen av byggnaden är att lägga så liten area som möjligt mot den 
förhärskande vindriktningen. 
Byggnadens hörn är speciellt utsatta för avkylning vid blåst. För att förhindra detta så kan man 
placera en kall byggnad, t.ex. ett garage runt det hörn som den förhärskande vinden kommer ifrån. 
Se bild nedan.

Bild 7.3 Garage som skydd mot förhärskande vind.
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8. Uppvärmningssystem
Meningen med ett Passivhus är att det inte ska ha ett aktivt uppvärmningssystem. Dock kan det bli 
aktuellt i större byggnader med fler lägenheter. I kravspecifikationen för Passivhus så får inte den 
maximalt avgivna effekten överstiga 10kWh/m2 i söder och 14kWh/m2 i norr. Därför blir det i de 
flesta fall omöjligt att ha ett konventionellt uppvärmningssystem. Med ett aktivt 
uppvärmningssystem installerat i byggnaden så kan den sällan klassas som Passivhus utan snarare 
som lågenergihus vilket kan vara väl så gott.

Det görs inga ingående beskrivningar i Passivhusguiden för hur de olika 
uppvärmningssystemen fungerar, syftet är att klarlägga deras påverkan på Passivhus och 
deras lämplighet i Passivhusprojekt.

8.1 Uppvärmningssystem

8.1.1 Elektrisk uppvärmning via tilluft
Detta alternativ är det mest naturliga vid Passivhusbyggande. I regel installerar man då ett 
värmebatteri i ventilationsaggregatet som värmer tilluften under de kalla månaderna. Detta i 
kombination med en el-patron för uppvärmning av varmvatten kombinerat med något tilläggssystem 
såsom t.ex. solfångare är en vanlig och lämplig kombination för Passivhus. All energi som tillförs 
byggnaden är då visserligen i form av elektricitet, men eftersom det i regel är så lite energi det 
handlar om så anses det ändå ofta som en lämplig lösning. Vid byggnation av stora områden med 
Passivhus eller stora flerbostadshus med Passivhusutförande kan dock något av nedanstående 
alternativ vara aktuellt. 

8.1.2 Fjärrvärme
Att använda fjärrvärme i ett större projekt kan vara ett hållbart alternativ. I de flesta städer så finns 
det ofta tillgång till fjärrvärme, och om det krävs, varför inte använda ett system som redan finns och 
är välutvecklat samt välbeprövat. Dock skall man beakta att anslutningskostnader och 
grundavgifterna utslaget på de kWh man plockar ut från systemet kan bli rätt dyra eftersom 
Passivhus/lågenergihus som regel ska använda så få kWh som möjligt.
Sammanfattningsvis kan man säga att fjärrvärme kan vara ett bra alternativ i större byggnader men 
inget man bör använda i mindre fastigheter.

8.1.3 Direktverkande el
Med direktverkande el menas i Passivhusguiden el-radiatorer.
Detta är direkt olämpligt alternativ vid all nybyggnation speciellt Passivhus och lågenergihus.

8.1.4 Pelletspanna 
I en större byggnad i glesbyggd kan detta i vissa fall vara ett alternativ om inte fjärrvärme finns att 
tillgå. Denna skulle kunna vara ett komplement under vinterhalvåret. I regel så är det inte aktuellt vid 
Passivhusbyggande.
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8.1.5 Pellets-/ved-kamin
Pelletskamin kan vara ett bra komplement under vinterhalvåret kanske främst för lågenergihus. 
Problemet är att det lätt blir ett överskott av värme i byggnaden som kan vara svårt att bli av med. 
Pelletskaminen behöver inte endast värma luften utan kan förses med en vattenvärmare som värmer 
tappvattnet. 

8.1.6 Bergvärmepump
I ett Passivhus ska detta inte vara aktuellt dock i större byggnader med fler lägenheter kan detta vara 
acceptabelt om den installerade effekten inte överstiger kravet för Passivhus. Även om man klarar 
kraven så är det en rätt dyr installation och bör vara väl motiverat och genomtänkt.

Passivhusguiden räknar med en faktor ca 1:3 för energiförbrukningen vid val av 
bergvärmepump. Med faktor 1:3 menas att om man tillför 1kWh så levererar pumpen 3kWh.

8.1.7 Luftvärmepump (luft-luft)
I ett Passivhus ska detta inte vara aktuellt dock i större lägenheter eller minienergihus kan detta vara 
acceptabelt om den installerade effekten inte överstiger de krav som ställs. 
Oftast vid installation av luftvärmepump så krävs att tätskiktet i väggen bryts. Detta kan medföra 
risker om inte detta görs ordentligt. 
Luftvärmepumpens kondensator (dvs den inre delen) skall placeras så centralt i byggnaden som det 
är möjligt.

Passivhusguiden räknar med en faktor ca 1:3 för energiförbrukningen vid val av 
luftvärmepump. Med faktor 1:3 menas att om man tillför 1kWh så levererar pumpen 3kWh.

8.1.8 Luftvärmepump (luft-vatten)
I ett Passivhus ska detta inte vara aktuellt dock i större lägenheter eller minienergihus kan detta vara 
acceptabelt om den installerade effekten inte överstiger de krav som ställs. 
Oftast vid installation av luftvärmepump så krävs att tätskiktet i väggen bryts. Detta kan medföra 
risker om inte detta görs ordentligt. 
Luftvärmepumpens kondensator (dvs den inre delen) skall placeras så centralt i byggnaden som det 
är möjligt.

Passivhusguiden räknar med en faktor ca 1:3 för energiförbrukningen vid val av 
luftvärmepump. Med faktor 1:3 menas att om man tillför 1kWh så levererar pumpen 3kWh.

8.1.9 Jordvärmepump
I ett Passivhus ska detta inte vara aktuellt dock i större byggnader med fler lägenheter kan detta vara 
acceptabelt om den installerade effekten inte överstiger kravet för Passivhus. 
Även om man klarar kraven så är det en rätt dyr installation och bör vara väl motiverat och 
genomtänkt.
Passivhusguiden räknar med en faktor ca 1:3 för energiförbrukningen vid val av 
jordvärmepump. Med faktor 1:3 menas att om man tillför 1kWh så levererar pumpen 3kWh.
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8.1.10 Grundvattenpump
I ett Passivhus ska detta inte vara aktuellt dock i större byggnader med fler lägenheter kan detta vara 
acceptabelt om den installerade effekten inte överstiger kravet för Passivhus. 
Även om man klarar kraven så är det en rätt dyr installation och bör vara väl motiverat och 
genomtänkt.

Passivhusguiden räknar med en faktor ca 1:3 för energiförbrukningen vid val av 
grundvattenpump. Med faktor 1:3 menas att om man tillför 1kWh så levererar pumpen 3kWh.

8.1.11 Sjövärmepump
I ett Passivhus ska detta inte vara aktuellt dock i större byggnader med fler lägenheter kan detta vara 
acceptabelt om den installerade effekten inte överstiger kravet för Passivhus. 
Även om man klarar kraven så är det en rätt dyr installation och bör vara väl motiverat och 
genomtänkt.

Passivhusguiden räknar med en faktor ca 1:3 för energiförbrukningen vid val av 
sjövärmepump. Med faktor 1:3 menas att om man tillför 1kWh så levererar pumpen 3kWh.

8.1.12 Vedpanna
Detta är direkt olämpligt alternativ vid all nybyggnation speciellt Passivhus och lågenergihus.

8.1.13 Oljepanna
Detta är direkt olämpligt alternativ vid all nybyggnation speciellt Passivhus och lågenergihus.

8.1.14 Gaspanna
Detta är direkt olämpligt alternativ vid all nybyggnation speciellt Passivhus och lågenergihus.

8.1.15 Kombipanna
Detta är direkt olämpligt alternativ vid all nybyggnation speciellt Passivhus och lågenergihus.

8.2 Värmebärare
I Passivhus är det i regel tilluften som är värmebärare dvs. att all uppvärmning sker med 
ventilationssystemet. Vattenburna system är ytterst sällsynta i Passivhus eftersom de kräver ett 
uppvärmningssystem som ofta medför att kraven för installerad effekt blir för stor.
Golvvärme kan i vissa fall vara värt att överväga eftersom det ger väldigt god inomhuskomfort och 
ofta innebär att man kan sänka inomhustemperaturen någon grad, men ska byggnaden klassificeras 
som Passivhus så är det för det mesta en omöjlig kombination. 
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9. Tilläggssystem
Ett passivhus gör sig bra med ett tilläggssystem av något slag. Solfångare är det som i dagsläget är 
mest aktuellt av ekonomiska skäl.
Enligt ”kravspecifikation för Passivhus” får t.ex. solfångare, solceller och vindkraftverk placeras var 
som helst på fastigheten som Passivhuset ligger på, detta till skillnad från BBR som anger att de mer 
eller mindre ska ligga i direkt anslutning till den aktuella byggnaden för att den ska uppfylla de krav 
som ställs där.

9.1 Solfångare
För att lättare uppfylla energikravet på byggnaden kan med fördel solfångare installeras. Den energi 
som solfångarna levererar ses som gratisenergi och räknas därför inte in i kravet som ställs.

Solfångarens funktion i ett passivhus är ofta att leverera en del av det tappvarmvatten som förbrukas 
i byggnaden. Solfångaren kan även användas för att värma upp byggnaden med, men i ett passivhus 
behövs inte detta, eftersom målet med huset är att uppvärmningssystem inte skall användas.Skall 
solfångarna användas för att värma byggnaden så krävs i regel ett vattenburet system. I en del 
ventilationssystem så att man med varmvattnet kan värma tilluften direkt i ventilationssystemet. Då 
slipper man värma tilluften med elektricitet. 

Arean för solfångarna varierar lite p.g.a. av vilken placering som solfångarna har och modell på 
solfångaren. Användningsområdet för solfångaren påverkar också. Ska de bara användas till att 
värma varmvatten är en tumregel att minst dimensionera 1,5m2 solfångare/person, då klaras cirka 50 
% av varmvattenförbrukningen. Dock rekommenderas det att öka arean/person för att kunna 
leverera ut mer varmvatten. Skall solfångarna användas till att värma byggnaden krävs en 
noggrannare beräkning av solfångarearean.

När man har solfångare så krävs en ackumulatortank som kan lagra vattnet. Storleken på 
ackumulatortanken kan vara omkring 100 liter/m2 solfångare, viss överdimensionering kan vara en 
fördel som ger större reserver av varmvatten.

Solfångaren bör placeras i sydlig, sydvästlig eller sydöstlig riktning för att få så bra effekt som möjligt. 
Bilden nedan redovisar hur mycket solenergin minskar med om de vrids bort från söder.

Bild 9.1 Solklocka.
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Solenergin varierar också beroende på breddgrad. I södra Sverige fås ca 1000 kWh per m2 och år i 
form av solenergi. I norra Sverige är motsvarande siffra ca: 800 kWh per m2 och år. Långt ifrån all 
denna energi kan tas tillvara på grund av bl.a. förluster vid omhändertagandet (verkningsgrad) och 
lagringsförluster. 

Vintertid, då behovet av varmvatten är minst lika stort som på sommaren och solen levererar som 
minst energi, står solen lågt. Detta innebär att för att ut så mycket som möjligt under vintertid så 
skulle solfångareytan behöva vara i det närmaste vertikal, på sommaren när solen står högt skulle 
den behöva vara i det närmaste horisontell för att få ut maximal effekt. Lutningen skulle således 
behöva vara justerbar för att ge så maximal effekt under hela året. Då detta i många fall är svårt att 
genomföra rent praktiskt så får en fast lutning antagas, denna är i regel ett mellanting mellan 
sommar- och vinterförhållanden, dvs. omkring 45o. Ett ställningstagande till vad som är viktigast bör 
göras, mycket energi på sommaren eller vintern? 
Skall solfångarna användas för uppvärmning av byggnaden så bör vinkeln vara större än 45o (mer 
vertikal) eftersom man då får mer energi under vinterhalvåret. 
Eftersom solinstrålningen är betydligt mindre under vinterhalvåret så väljer många oftast att enbart 
använda solfångarna till uppvärmning av varmvatten med koncentration på sommarhalvåret. Det 
innebär då att kostnaderna för all uppvärmning under sommarhalvåret blir väldigt små. Görs valet att 
koncentrera sig på sommarhalvåret så kan man montera solfångarna i en lägre vinkel vilket oftast är 
mer förenligt med takets konstruktion.

Ange hur många kvadratmeter solfångaryta som avses användas (hela solfångarpaketets 
yta).

9.2 Solceller
Solceller till skillnad från solfångare genererar likström istället för varmvatten. Likströmmen kan 
ladda batterier eller driva lampor etc. För att lagra strömmen för senare användning så krävs någon 
form av batterier. Det går även att omvandla likströmmen till 230 volt växelspänning med en 
växelriktare. 

Problemet med solceller är att de idag ännu har relativt dålig verkningsgrad, omkring 5-20%. En 
fastmonterad panel på 2m2 kan generera omkring 200 kWh/m2 solcell och år.

Solenergin varierar också beroende på breddgrad. I södra Sverige fås ca 1000 kWh per m2 och år i 
form av solenergi. I norra Sverige är motsvarande siffra ca: 800 kWh per m2 och år. Långt ifrån all 
denna energi kan tas tillvara på grund av bl.a. förluster vid omhändertagandet (verkningsgrad).

Solcellerna placeras i fördel i sydlig riktning med en lutning på 45 grader.

Ange hur många kvadratmeter solcellsyta som avses användas(hela solcellspaketets yta).
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9.3 Vindkraftverk el. liknande
Det finns även andra tilläggssystem på marknaden. Några av dessa är vindkraftverk och 
vattenkraftverk.
Det finns mindre system som kan lämpa sig för enskilda hus. Fördelen med t.ex. vindkraft är att det 
inte är beroende av årstiderna. Det kan alltså leverera energi till huset även under vintern då energin 
är som mest behövd.

Ett medelstort vindkraftverk avsett för fastigheter med turbinbladslängder mellan 4 och 6 meter 
samt masthöjden 12 meter kan producera 5000-10000 kWh/år.

Ange den förväntade producerade energin från ditt övriga tilläggssystem. Energin skall 
anges i kWh/år.

9.4 Avloppsvärmeväxlare
Eftersom Passivhus har så välisolerat klimatskal och så effektiv värmeåtervinning på 
ventilationsluften så blir uppvärmning av varmvatten en väldigt stor del av den totala 
energianvändningen för byggnaden. Detta är också den post som är svårast att minska på eftersom 
det är styrt av brukarnas vanor. Genom att installera en avloppsvärmeväxlare så förvärms det 
färskvatten som ska bli varmvatten av avloppsvattnet. Avloppsvatten från duschar, diskning m.m. 
håller ofta en väldigt hög temperatur när det når avloppet och är en outnyttjad resurs om värmen 
inte återvinns. Avloppsvattnet och färskvattnet kommer aldrig i egentlig kontakt med varandra så 
någon risk för förorening av färskvattnet finns aldrig.
En avloppsvärmeväxlare kan placeras på olika ställen, utanför huset under mark eller inuti byggnaden 
är några alternativ. Det vanligaste är dock att de placeras utanför huset eftersom de ofta blir ganska 
så långa och stora.

I regel så får man bättre effektivitet i avloppsvärmeväxlaren om många hushåll är kopplade till den, 
är bara ett hushåll kopplad till den så kan det ta lång tid innan investeringen betalat av sig. 

Det finns både stora avloppsvärmeväxlare som tar emot avloppsvatten från stora områden eller stora 
byggnader och mindre som tar från enstaka småhus. Den större modellen är den vanligaste idag.

Man kan använda sig av ofta av både gråvatten(från dusch, handfat m.m.) och svartvatten(från wc) 
alternativt bara gråvatten i avloppsvärmeväxlaren. Studier har visat att fastän svartvattnet generellt 
har en lägre temperatur än gråvatten så får man en högre verkningsgrad om båda är inkopplade till 
anläggningen. Detta eftersom svartvattnets fasta partiklar ger friktion i värmeväxlaren som hjälper 
till att ta bort avlagringar inuti värmeväxlaren.

En energibesparing på ungefär 10-15 % av varmvattnets energiförbrukning kan göras med en enkel 
avloppsvärmeväxlare.

Passivhusguiden räknar med en besparing på 13 % av varmvattnets energiförbrukning vid 
val av avloppsvärmeväxlare. 
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10. Planlösning / areafördelning
Planlösningen är viktigt i alla typer av bostäder men minst lika viktig i Passivhus. Byggnadens golvarea 
ska vara så stor som möjligt i förhållande till väggarean. Detta uppnås genom att göra byggnaden så 
kubisk som möjligt. Läs mer under kapitel 6. Husets grundform.

Oftast placeras mer fönster mot söder än emot norr. Detta leder således till att man med fördel 
lägger rum såsom t.ex. allrum och kök dvs. de öppna rummen mot söder medan sovrum och badrum, 
alltså mer slutna rum, på norrsidan då dessa inte kräver tillgång till så mycket solinstrålning som man 
vill ha i sina övriga rum.

De rum som alstrar mycket värme, t.ex. kök och badrum, bör placeras i ”mitten” av bostaden. Detta 
för att värmen ska kunna sprida sig till övriga byggnaden. 

En öppen planlösning är att eftersträva i ett Passivhus eftersom luften då flödar lättare mellan 
rummen och en jämn inomhustemperatur då är lättare att uppnå. Antalet från- och tilluftsdon kan 
också minska i vissa fall med en relativt öppen planlösning.  

Toalett/badrum bör placeras intill köket för att de skall kunna utnyttja samma kanal för den använda 
luften som måste lämna byggnaden. Kanalen kommer att vara tvungen att passera tätskiktet och 
därför vill man minimera dessa kanaler genom att samla så många som möjligt i samma 
genomföring. Läs mer om detta i 17. Täthet.

Tänk även på möjligheten att ha en luftsluss/groventré vid entrén. Detta för att den kalla uteluften 
inte skall passera in så lätt i byggnaden när ytterdörren öppnas under kalla dagar. Läs mer om detta i 
12. Dörrar.

10.1 Antal våningar
Passivhus behöver inte nödvändigtvis vara t.ex. två våningar höga som de ofta är. Det går alldeles 
utmärkt att bygga passivhus som högre, flerfamiljshus och dylikt. Snarare är det så att ju fler våningar 
huset får ju mer gratisenergi förmedlas i huset mellan våningsplanen. Det är bättre att ha ett hus 
med sex våningar än tre hus med två ur energisynpunkt.

Skriv in hur många våningar du vill att din byggnad ska ha.

10.2  Area våning 
Ange area för varje våning. Arean för hela våningsplanet avses, dvs. inte bara 
lägenhetsarean. 
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10.3 Våningshöjd 
I ett passivhus rekommenderas fönsterarean till att vara ca: 15 % av golvarean. Detta tillsammans 
med fönstrens placering i de tjocka väggarna kan göra att lägenheten kan kännas liten, trång och 
mörk. För att slippa detta rekommenderas högre takhöjd. Minst 2,5 meter rekommenderas för att få 
en luftigare känsla i rummen.

Skriv in rumshöjden i meter.

10.4 Uppvärmda biutrymmen
Här anges den sammanlagda arean på alla biutrymmen som ligger innanför det tjocka 
klimatskalet. Med biutrymmen menas t.ex. trapphus, förråd m.m.

10.5 Antal lägenheter
Skriv in hur många lägenheter som finns i byggnaden. Är det ett enfamiljshus som avses, 
skriv en etta.

11. Fönster
Det finns många viktiga faktorer att tänka på gällande fönster i Passivhus. Det är väldigt viktigt att 
detta avsnitt är väl genomtänkt så att byggnaden blir så problemfri som möjligt. Dåligt genomtänkta 
fönsterlösningar är en av de vanligaste orsakerna till problem vid Passivhusbyggande. Kapitlen 11.1 –
11.5 behandlar några av de områden som bör ges extra stor omtanke redan i ett tidigt stadium av ett 
Passivhus tillkommande. 
Med dagens välutvecklade fönster med låga U-värden så är det inget problem för arkitekten att rita 
in stora fönsterpartier från golv till tak på ett Passivhus. Om arkitekten anser att stora 
fönster/glaspartier är en arkitektonisk tillgång så ska denne inte känns sig begränsad av detta, dock 
så ska övertemperaturer beaktas. Trots ovanstående så är en helt uppglasad fasad inte att 
rekommendera av uppenbara skäl.
En tumregel är att fönsterarean ska vara ca: 15 % av golvarean.  
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11.1 U-värde
Fönstrens U-värde bör naturligtvis vara så låga som möjligt. I ”Kravspecifikation för Passivhus” står 
det att fönster och glaspartiers genomsnittliga U-värde ej får överstiga 0,9 W/(m2K). Det finns idag 
(2008) inte så många fönster på den svenska marknaden med U-värde under 0,9 W/(m2K), dock så är 
det en växande marknad och fler och fler produkter som motsvarar kraven kommer troligtvis att 
komma. Men redan idag finns det ett antal tillverkare som kan leverera fönster med U-värden ned till 
ca: 0,8-0,85 W/(m2K) till rimliga kostnader. Vid större projekt så kan det vara lämpligt att titta på vad 
som finns på marknaden i länder såsom Norge, Tyskland och Österrike eftersom de i många 
avseenden kommit väldigt långt i utvecklingen av energisnåla fönster.

I Passivhusguiden förs ett U-värde in som ska representera ett medeltal av samtliga fönster 
och glaspartiers U-värden. Är dess U-värden okända vis skisskedet så kan maxkravet 0,9 
W/(m2K) föras in.

11.2 Solavskärmning / Övertemperaturer
Ett av de mest påtagliga problem som kan förekomma i ett Passivhus är övertemperaturer på grund 
av för stor solinstrålning under de varma månaderna. Dåligt genomtänkt eller obefintlig 
solavskärmning kan leda till inomhustemperaturer på över 30oC sommartid. Problemet är mer 
påtagligt vid Passivhus än vid traditionella byggnader eftersom klimatskalet släpper ut så lite värme. 
Det kan jämföras som en termos med ett värmebatteri inuti, värmen har ingenstans att ta vägen.
Precis som att uppvärmningen i ett Passivhus ska vara minimal så ska också kylningen vara det. 
Behöver man kyla ett Passivhus som blivit övertempererat på grund av för hög solinstrålning så tyder 
detta på att man inte tänkt igenom byggnaden ordentligt och tagit tillvara de naturliga 
solavskärmningsmöjliheter som byggnaden och dess omgivning kan ge.
Man bör i ett tidigt stadium noga tänka igenom hur man vill lösa solavskärmningen, många gånger 
kan lösa solavskärmningen för de stora fönsterpartierna med enkla medel som t.ex. förlängda 
takfötter, rätt placerade balkonger m.m.
Att endast lösa solavskärmningen med persienner är ofta inte en helt lämplig lösning, undantaget 
fönster mot norr, persienner bör bara vara ett komplement till en fast installation av solavskärmning.

Som tumregel kan sägas då solen står som högst i juni skall maximalt en tredjedel av solenergin nå 
byggnadens inre, dvs. att två tredjedelar av fönsterarean skall skuggas. Detta värde gäller för fönster 
mot söder, för fönster mot väster eller öster så är det halva fönsterarean som gäller. På så vis kan 
man redan i ett tidigt stadium med hjälp av enkel geometri räkna ut t.ex. hur mycket en förlängd 
takfot ska skjuta ut, eller hur stora andra typer av fasta avskärmningsinstallationer bör vara.

Nedan följer några förslag på solavskärmning:
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11.2.1 Solavskärmning med förlängd takfot och balkong
Solavskärmning med förlängd takfot ger många fördelar: Solavskärmning, skydd mot kondens på 
fönsterrutor, skydd mot regn över entréer, balkonger cykelställ m.m. Det skyddar även fasaden mot 
väder och vind. 
Förlängd takfot kan ge ett karakteristiskt arkitektoniskt utseende.
Balkonger är ofta en naturlig solavskärmare eftersom dessa oftast är mot söder. Balkonglösningar 
bör tänkas genom så att de ger optimal funktion och solavskärmning.
Båda ovanstående alternativ lämpar sig väl för glasytor mot söderoch kan ofta kombineras ihop till 
ett gott resultat.

Bild 11.1 Solavskärmning med förlängd takfot och balkong.
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11.2.2 Solavskärmning med ”keps”
En enklare form av solavskärmning som med små medel kan ge ganska så stort resultat. Gör litet 
ingrepp i arkitekturen.
Lämpar sig bäst för glasytor mot öster och väster, oftast ej tillräcklig för glasytor mot söder.

Bild 11.2 Solavskärmning med ”keps”.

11.2.3 Solavskärmning av lamelltyp
Lämpar sig väl för glasytor mot alla väderstreck. Ger ett påtagligt arkitektoniskt avtryck på 
byggnaden.

Bild 11.3 Solavskärmning av lamelltyp.



Guidedokument   

23

11.2.4 Solavskärmning med markis
Solavskärmning med markis har fördelen att de kan fällas in då de ej behöver användas. Detta kan 
vara en fördel vid Passivhus då det ibland kan vara en fördel att kunna styra solenergiflödet. 
Nackdelen är dessa ofta är brukarberoende, glöms de bort eller används på fel sätt så går förtjänsten 
med dem förlorad. Fälls de inte ner förrän på eftermiddagen när hyresgäster eller dyl. kommer hem 
så kan inomhustemperaturen redan vara uppe i över 30oC. För att komma åt detta problem kan de 
även vara automatiskt styrda. 
Lämpar sig väl för glasytor mot söder och väster.

Bild 11.4 Solavskärmning med markis.

11.2.5 Övriga solavskärmningslösningar
Det finns även en uppsjö på olika solavskärmningslösningar som är mer eller mindre automatiserade.
Några har även förmågan att leda in vissa solstrålar så att de träffar innertaket, vilket i en del 
sammanhang kan vara en fördel, t.ex. vid kontorslokaler. 
Det finns även fönsterglas som bara släpper in solstrålar som kommer från ett visst vinkelspann, dvs. 
att de inte släpper in solstrålar som träffar fönster-ytan då solen står som högst. Dessa ger dock inte 
ett lika gott solavskärmningsskydd som en konventionell skuggande solavskärmning. 

11.3 Kondens
Fönster med väldigt låga U-värden har ofta en tendens att få kondens på utsidan av det yttersta 
glaset, detta fenomen kan förekomma året runt och oftast under morgontimmarna. Detta ska inte 
ses som ett problem såsom kondens på insidan eller mellan fönsterglasen bör göra. Detta är bara ett 
bevis på att fönstren släpper ut väldigt lite värme. Detta fenomen kan förhindras på liknande sätt 
som för stor solinstrålning förhindras, dvs. med hjälp utav t.ex. förlängt takutsprång eller andra 
solskärmslösningar. Tätt intilliggande vegetation och bebyggelse har också en positiv påverkan på 
detta. Allt som förhindrar direkt strålning mellan rutan och världsrymden har förhindrande effekter 
på detta fenomen. Att placera fönstret långt in i väggen har också en positiv påverkan.
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11.4 Fönsternischer / Ljusinsläpp
Att få in mycket ljus, långt in i lägenheten eller byggnaden är viktigt vid alla typer av byggnader där 
ett trivsamt inomhusklimat skall uppnås. Speciellt viktigt är detta vid Passivhus eftersom dessa 
byggnader ofta blir djupa för att uppnå en optimal geometrisk form. Dessutom så blir ett Passivhus
väggar i regel dubbelt så tjocka som normalt vilket ger väldigt djupa fönsteröppningar, detta ger en 
”gluggkänsla” åt fönstren samt förhindrar solljuset från att sprida sig på önskvärt sätt i lägenheten. 
Ett sätt att åtgärda detta är att använda sig av snedställda fönsternischer som ger en mer öppen 
karaktär åt fönstren. Dessutom så tillåts större spridning av ljuset. Se figur nedan . Med detta 
problem löst så ska inte de djupa fönsterbänkarna ses som ett problem, utan snarare som en 
möjlighet.

Bild 11.5 Snedställda fönsternischer.

11.5 Vädringsmöjligheter
Eftersom övertemperaturer är ett överhängande problem sommartid så bör det finnas goda 
möjligheter till vädring. De flesta fönster bör vara öppningsbara och ställbara. Mindre 
luftningsfönster som kan ställas på glänt kan vara en tillgång eftersom de kan stå öppna under dagen 
då ingen är hemma (inbrottsrisk förbisedd i detta läge). Möjligheter till tvärdrag bör finnas.
Takfönster är en möjlighet som bör beaktas eftersom dessa kan ge väldigt goda vädringsmöjligheter 
till utrymmen som löper stor risk för övertemperaturer.
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11.6 Fönsterareor
Fönstrens areor och fönsterplacering spelar en viss roll för byggnadens energiförbrukning, men med 
dagens fönster med låga U-värden spelar detta en allt mindre roll. Det måste inte ur energisynpunkt
vara små fönster mot norr och stora glaspartier mot söder, men ofta så blir det så av naturliga skäl 
eftersom man ofta placerar sociala rum som t.ex. vardagsrum och matrum mot söder medan man 
ofta placerar sovrum mot norr. Att placera ”fönsterväggen” mot sydväst eller väst har ungefär 
samma påverkan som om man placerar den mot söder. Detsamma gäller för ostliga väderstreck. 

I Passivhusguiden innebär det dock en viss betydelse hur man orienterar fönsterytorna. En 
professionell simulering av solinflödet bör göras innan eller vid projekteringen av 
Passivhusbyggnaden.
För in fönsterareorna så noggrann som möjligt. Gå gärna tillbaka i guiden och ändra när ny 
information framkommer så att det i slutändan stämmer så väl överens med det underlag 
som går till projektering som möjligt. Dörrar med övervägande del fönster räknas som fönster 
och ska sammanräknas med fönsterareorna.
Fönster och glaspartier i luftslussar, garage, förråd m.m. som inte inryms i den tempererade 
volymen skall inte räknas med i den fönsterarea som anges.

Är väldigt lite känt om fönstren och deras areor så kan det antas att den sammanlagda 
fönsterarean bör vara ca: 15 % av den totala golvarean samt att en ur väderstreckssynpunkt 
lämplig vägg bör utses som ”fönstervägg”, denna ”fönstervägg” bör ha ca: 50-65 % av den 
totala fönsterarean.

Med fönsterarea avses karmyttermått.
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12. Ytterdörrar
12.1 Antal dörrar
Ange byggnadens sammanlagda antal ytterdörrar genom klimatskalet, dörrar med 
övervägande del fönster räknas som fönsterdörr och anges i 11.6 Fönsterareor.
Dörrar och portar i luftslussar, garage, förråd m.m. som inte inryms i den tempererade 
volymen skall inte räknas med i det antal som anges.

12.2 Antal dörrar med luftsluss
En så kallad luftsluss är en viktig och vanligt förekommande del i Passivhus. Luftslussen förhindrar att 
kall uteluft strömmar rakt in i byggnaden då dörrar öppnas. Detta är speciellt påtagligt vid hus med 
undertryck, dvs. bl.a. Passivhus.
Luftslussen bör ses som en tillgång till huset eftersom det ger ett naturligt utrymme som är lämpligt 
att ställa smutsiga skor i och hänga ytterkläder i, beroende på storlek så kan även andra grejer 
förvaras här. Det kan liknas som något av en gammeldags förstuga.
Nedan följer några råd och tips om luftslussar:

• Det är dörren som sitter i den tjocka klimatskärmen som ska ha det högsta U-värdet, dvs. den 
innersta dörren.

• Väggarna och taket runt luftslussen behöver inte vara välisolerade, knappt något alls 
eftersom den endast är till för att förhindra stora luftströmningar. Viss grundläggande täthet 
är dock att rekommendera.

• Luftslussen kan med fördel förses med stor fönsterarea, på det viset kan den stillastående 
luften få viss förvärmning av solen innan den strömmar in i bostaden.

• Dörrarna i luftslussen bör(skall) vara så utformade och placerade att båda dörrarna inte kan 
öppnas samtidigt vid normal användning. Självstängningsanordning kan vara en del-lösning 
på detta.

• Luftslussen räknas inte som tempererad area. 

• I regel behöver man bara förse de ytterdörrar som trafikeras vardagligen med luftsluss. Vid 
förekommande av gästentréer så kan frågeställningen vara befogad om de skall förses med 
luftsluss eller ej. Ytterdörrar mot uteplatser och liknande förses sällan med luftsluss. 

• Höga trapphus bör inte ses som en luftsluss, dessa ska förses med egen luftsluss utanför 
trapphuset så att trapphusets termiska skorstenseffekter kan brytas. En luftsluss mellan 
trapphus och varje lägenhet är ofta onödigt.

Nedan ses några exempel på hur en luftsluss kan utformas:



Guidedokument   

27

 
Bild 12.1 Exempel på luftsluss till småhus.

Bild 12.2 Exempel på luftsluss till radhus.

12.2 Ytterdörrars U-värde
Ytterdörrars U-värde ska vara så lågt som möjligt, i huvudsak gäller detta de ytterdörrar som sitter i 
den tjocka klimatskärmen. U-värden under 1,0 W/(m2K) bör eftersträvas, dörrar med U-värde ner 
mot 0,6 W/(m2K) är ingen orimlighet att uppnå. 
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13. Ventilation
Ett bra och väl fungerande ventilationssystem med bra värmeåtervinning tillsammans med ett tätt 
klimatskal är en grundförutsättning för alla Passivhus. Det ger en god återvinning av den uppvärmda 
inomhusluften, ett hälsosamt inomhusklimat samt sunda och friska ytterväggar. 
Ljudklass B gäller för ventilationen i Passivhus. 
Det är en stor fördel om varje lägenhet har ett eget ventilationsaggregat, då kan användaren anpassa 
uteluftflödet efter behov. Tre lägen är att rekommendera, ett när ingen vistas i lägenheten, ett för 
normala förhållanden och ett för när fler än normalt vistas i lägenheten. Detta system bör vara 
användarvänligt och manöverpanelen för detta bör sitta på ett logiskt ställe, t.ex. vid ytterdörren. 
Det skulle också kunna vara helt automatiserat med givare som antingen känner av luftkvalitet eller 
mängd personer i rummet.
Gällande filtrering av tilluften bör filtret vara av minst klass Eu7.
Uteluften kan gå genom en markkanal eller markslinga innan den når ventilationsaggregatet, då 
förvärms luften något alternativt kyls på sommaren. I sådant fall bör radonproblematiken invägas.

13.1 Typ av ventilation
För att skapa sunda väggar och ett gott inomhusklimat i ett Passivhus krävs det att byggnaden har ett 
ventilationssystem som skapar undertryck i byggnaden. För att byggnaden ska nå upp till de hårt 
satta energikraven som gäller för Passivhus så måste ventilationssystemet även återvinna energi ur 
den uppvärmda frånluften. 

13.1.1 Självdragssystem, S
Gällande självdragsystem så är det svårt att kontrollera andelen tilluft kontra frånluft, så det är därför 
svårt att uppnå ett konstant undertryck i byggnaden. Det föreligger däremot en risk för att övertryck 
uppnås istället, och detta är en direkt nackdel ur fuktsynpunkt. Det är mycket svårt att installera 
någon sorts värmeåtervinning på frånluften med ett självdragssystem. Skall en frånluftsvärmepump 
installeras på ett S-system så bör detta förstärkas med en fläkt, så kallat fläktförstärkt 
självdragssystem. Tilluften kan sällan filtreras, vilket ger ett sämre inomhusklimat, speciellt för 
allergiker. Dessa anledningar gör att det sammantaget är direkt olämpligt med ett självdragssystem i 
ett Passivhus.

13.1.2 Mekanisk frånluftsventilation, F (utan FVP)
Skapar alltid ett konstant undertryck i byggnaden vilket är bra ur fuktsynpunkt. Kan dock ge stora 
problem med drag vintertid från tilluften. Frånluften kan återvinnas med frånluftsvärmepump (FVP), 
dock ej med värmeväxlare. Tilluften kan sällan filtreras, vilket ger ett sämre inomhusklimat, speciellt 
för allergiker. Mekanisk frånluftsventilation utan FVP rekommenderas ej för Passivhus eftersom det 
ej medger återvinning av frånluft. 

Mekanisk frånluftsventilation med FVP väljs i Passivhusguiden som 13.1.5
Frånluftsvärmepump
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13.1.3 Mekanisk från- och tilluftsventilation, FT (utan värmeväxling eller FVP)
Rätt intrimmad FT ger ett konstant undertryck i byggnaden som är bra ur fuktsynpunkt, fel 
intrimmad FT kan ge ett undertryck som är direkt skadligt för byggnaden. Ger goda möjligheter att 
kontrollera luftflödena. Ger möjlighet att reducera luftflödet när ingen är hemma eller öka när fler än 
normalt är i bostaden. Tilluften kan filtreras, vilket är bra för allergiker. 
Ger högre driftskostnad än Mekanisk frånluftsventialtion. Från och tilluftsdonen kan ge upphov till 
oljud. Ger betydligt mer rördragning än S och F.
Mekanisk frånluftsventilation rekommenderas ej för Passivhus eftersom det ej medger återvinning av 
frånluften. 

Mekanisk från- och tilluftsventilation med FVP väljs i Passivhusguiden som 13.1.5 
Frånluftsvärmepump.
Mekanisk från- och tilluftsventilation med värmeväxlare väljs i Passivhusguiden som 13.1.4 
Mekanisk från- och tilluftsventilation med värmeväxling.

13.1.4 Mekanisk från- och tilluftsventilation med värmeväxling, FTX
Rätt intrimmad FTX ger ett konstant undertryck i byggnaden som är bra ur fuktsynpunkt, fel 
intrimmad FTX kan ge ett undertryck som är direkt skadligt för byggnaden. Ger goda möjligheter att 
kontrollera luftflödena. Ger möjlighet att reducera luftflödet när ingen är hemma eller öka när fler än 
normalt är i bostaden. Ger goda möjligheter att filtrera tilluften, vilket är bra för allergiker. 
Ger högre driftskostnad än Mekanisk frånluftsventilation. Från och tilluftsdonen kan ge upphov till 
oljud. Ger betydligt mer rördragning än S och F.
Det finns ett antal olika principer för värmeväxling, t.ex. plattvärmeväxlare och batterivärmeväxlare. 
De har olika verkningsgrad och drar olika mycket energi. Ofta används någon form av 
batterivärmeväxlare eller motströmsvärmeväxlare i Passivhus eftersom dessa ger hög verkningsgrad. 
Verkningsgraden bör vara så hög som möjligt, minst 80 %.

Mekanisk från- och tilluftsventilation med FVP väljs i Passivhusguiden som 13.1.5 
Frånluftsvärmepump.

13.1.5 Frånluftsvärmepump, FVP
I Passivhusguiden avser alternativet FVP både F med FVP och FT med FVP.

En frånluftspump värmer i regel antingen upp varmvatten eller vattnet till ett vattenburet 
värmesystem. Eftersom Passivhus oftast inte har denna typ av värmesystem så blir det i regel 
varmvattnet som värms upp av frånluftsvärmepumpen. En frånluftsvärmepump klarar i regel av att 
förse hushållet med hälften av dess varmvatten.
En frånluftsvärmepump har lägre verkningsgrad än en värmeväxlare med normal verkningsgrad, så 
ofta är värmeväxlaren att föredra vid normala Passivhus. Vid mindre byggnader med enklare 
ventilationssystem så kan dock FVP vara att föredra.
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13.2 Verkningsgrad
Endast tillgängligt då FTX valt i 13.1
Verkningsgraden anges i procent(%).

Verkningsgraden på värmeväxlaren bör naturligtvis vara så hög som möjligt. Den bör vara över 80 % 
och helst ska den vara 85-90 %.  

13.3 Uteluftsflöde
Uteluftsflödet anges i  l/s per m2.

Uteluftsflödet ska för en normal bostad vara minst 0,35 l/s per m2. Med fördel kan uteluftsflödet 
regleras efter vilken typ av aktivitet som förekommer, dock så är 0,07 l/s per m2 ett minimum, detta 
blir aktuellt t.ex. vid en bortaläges funktion.
Att beakta är att tilluftens temperatur ej får överstiga 52oC när den lämnar tilluftsventilen. Även ska 
ljudkravet speciellt beaktas vid tilluftsventilerna och från ventilationstrummorna. Dessa kan med 
fördel överdimensioneras något för att få en lägre lufthastighet och därigenom en lägre ljudnivå.
Vid bostäder så bör 0,35 l/s per m2 anges i Passivhusguiden, annat bör vara speciellt 
motiverat.
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14. Tak
Viktigt att tänka på vid utformning av tak är att det kan vara en fördel att låta takfoten över 
söderfasaden sticka ut så pass mycket att den skärmar av sommarsolen och på så sätt kan 
övertemperaturer undvikas. Detta problem måste hanteras på något sätt, och detta är ett av de mer 
beprövade sätten. Även kondens på fönsterrutor kan undvikas med denna metod. Läs mer om detta 
under 11. Fönster.

14.1 Varmt eller kallt tak
Med kallt tak så ökar möjligheterna till att ha mer isolering och därmed lägre U-värde för 
takkonstruktionen. Kallt tak ger också en mindre omgivande area, vilket är en fördel ur 
energibesparingssynpunkt. Varmt tak ger däremot bättre möjligheter till att i högre grad utnyttja 
byggnadens fulla volym.
Vid varmt tak kan det vara en fördel att ha takfönster, dels för att få in solenergi, dels för att få 
cirkulation på luften, samt för vädring.
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14.2 Takform/taktyp
14.2 är bara tillgängligt i Passivhusguiden då ”varmt tak” valts i 14.1
Takets typ och form är av relativt stort betydelse. Skall solfångare och/eller solceller placeras på 
taket så bör taket utformas så att dessa får ett gynnsamt läge. Läs mer under 9. Tilläggssystem.
Det är också en fördel om taket utformas så att den omgivande arean blir så liten som möjligt.

De takformstyper som kan väljas i Passivhusguiden är:

14.2.1 Sadeltak med inredd vind

Bild 14.1 Sadeltak med inredd vind, två modeller.

Vid val av varmt tak och sadeltak så bör vinden vara inredd, detta eftersom det annars blir en stor 
volym som ska värmas upp och ventileras men ej kommer till användning så som en uppvärmd yta 
bör göra. 
Sadeltak lämpar sig väl för att ha en förlängd takfot för solavskärmning. Sadeltak lämpar sig också väl 
för montering av solfångare och solceller, för optimal vinkel läs 9. Tilläggssystem. För optimal 
solavskärmning läs 11. Fönster.

I Passivhusguiden avser benämningen ”sadeltak” båda ovanstående figurer.
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14.2.2 Sadeltak med oinredd vind

Bild 14.2 Sadeltak med oinredd vind.

Vid val av sadeltak med oinredd vind så bör kallt tak väljas. Väljs istället varmt tak så blir volymen 
som ska värmas och ventileras större än nödvändigt. ”Sadeltak med oinredd vind” passar då 
byggnaden ska utrustas med t.ex. solfångare eftersom man då kan ställa ackumulatortankarna på 
vinden. 
Sadeltak lämpar sig väl för att ha en förlängd takfot för solavskärmning. Sadeltak lämpar sig också väl 
för montering av solfångare och solceller, för optimal vinkel läs 9. Tilläggssystem. För optimal 
solavskärmning läs 11. Fönster.
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14.2.3 Mansardtak

Bild 14.3 Mansardtak

Vid val av Mansardtak så utnyttjas byggnadens volym på ett optimalt sätt. Dock så blir den 
omgivande arean i regel något större än med Sadeltak.
Mansardtak lämpar sig sämre för att ha en förlängd takfot för solavskärmning, det är dock ingen 
omöjlighet.
Mansardtak lämpar sig väldigt väl för solfångare och solceller eftersom det har två lutningar, en flack 
och en brant. Detta möjliggör för två uppsättningar av solfångare/solceller, en för sommarinstrålning 
och en för vinterinstrålning. För optimal vinkel läs 9. Tilläggssystem. För optimal solavskärmning läs 
11. Fönster.

Takvinkeln som anges i Passivhusguiden 14.3 avser det översta takpartiet, dvs. vinkeln •
enligt bild.
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14.2.4 Valmat tak

Bild 14.4 Valmat tak.

Vid val av valmat tak så bör vinden vara inredd, detta eftersom det annars blir en stor volym som ska 
värmas upp och ventileras men ej kommer till användning så som en uppvärmd yta bör göra. 
Valmat tak lämpar sig sämre för att ha en förlängd takfot för solavskärmning, det är dock ingen 
omöjlighet.
Valmat tak lämpar sig väl för montering av solfångare och solceller. Solfångare/solceller kan 
monteras både åt söder och t.ex. väster, det innebär att solenergi kan tas tillvara under en större del 
av dygnet.  Detta innebär att byggnaden i detta avseende blir mindre känsligt för hur byggnaden är 
orienterad väderstrecksmässigt. För optimal vinkel och väderstrecksorientering läs 9. Tilläggssystem.
För optimal solavskärmning läs 11. Fönster.
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14.2.5 Pulpettak

Bild 14.5 Pulpettak.
Pulpettak ger en förhållandevis liten omgivande area för taket, dock så ökar ytterväggens omgivande 
area. Vänds den höga delen av byggnaden mot söder eller väster så ges goda förutsättningar för en 
stor uppglasad fasad t.ex. Denna bör i så fall kompletteras med någon form av solavskärmning för att 
förhindra övertemperaturer under sommarhalvåret. Vänds däremot den låga delen mot söder eller 
väster så ges goda förutsättningar dels för god solavskärmning och dels för montering av 
solfångare/solceller på taket.  För optimal vinkel och väderstrecksorientering läs 9. Tilläggssystem.
För optimal solavskärmning läs 11. Fönster.
Ett alternativ till pulpettak kan vara Sadeltak med inredd vind, modell 2.
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14.2.6 Platt tak

Bild 14.6 Platt tak.

Platt tak ger hög utnyttjandegrad för volym och omgivande area. Dock så ges små förutsättningar för 
en förlängd takfot för solavskärmning, möjligheterna finns men det blir en arkitektonisk utmaning.
Om solfångare ska placeras på platt tak så får dessa monteras på fristående ställningar, detta ger stor 
frihet vad gäller solfångarnas/solcellernas takvinkel och väderstrecksorientering. För optimal vinkel 
och väderstrecksorientering läs 9. Tilläggssystem. För optimal solavskärmning läs 11. Fönster.

14.3 Taklutning
Taklutningen anges i grader.
I Passivhusguiden finns sex taklutningar att välja på: 0o, 10o, 14o, 18o, 24o och 27o.

14.4 Taktyp
I Passivhusguiden finns ett antal taktyper med olika U-värden att välja på. 

Som ett alternativ till traditionella takmaterial kan ibland grästak vara värt att överväga. Det är långt 
ifrån så underhållskrävande som många föreställer sig och har en rad olika fördelar. En av dessa 
fördelar är att det hjälper till att ge byggnaden en mer konstant och jämn inomhustemperatur 
eftersom jorden kan lagra värme och kyla. En annan fördel är att behovet av takavvattning blir 
betydligt lägre, i princip ofta så lågt att takavvattning blir en onödig installation. Detta eftersom 
jorden och växterna suger upp regnvattnet som sen avdunstar genom växterna. Grästak kan ge ett 
mycket trivsamt intryck i rätt miljö och behöver inte alls klippas eller betas av getter som många 
kanske kan tro.

Grästak kan för nuvarande ej väljas som alternativ i Passivhusguiden. 



Guidedokument   

38

15. Grundplatta
Eftersom grunden är den del av klimatskärmen som utseendemässigt påverkar byggnaden minst så 
är det också den del som är lättast att välisolera utan att det påverkar byggnadens estetik. 
Grundplattan bör vara isolerad med minst 300 mm isolering. 
För att förminska köldbryggan som uppstår vid kantbalken så använder sig man ofta av dubbla 
sockelelement eller I-element utanför sockelelementet. Se bild nedan.

Bild 15.1 Vertikalsnitt på grundkonstruktion med utkragande isolering.

För att förhindra tjällyftning och för att stänga inne den värme som försvinner ner i marken så 
använder man sig av så kallad utkragande isolering, se bilder ovan och nedan. Denna läggs en bit ner i 
marken med en svag lutning så att vatten kan rinna av på rätt håll. Runt hörnen bör denna 
utkragande isolering vara ungefär dubbelt så stor som runt resten av huset. Storleken på den 
utkragande isoleringen bestäms av den aktuella klimatzonen. Några exempel:

• Skåne: 50 mm isolering med 0,6 meters utkragning 

• Stockholm: 70 mm isolering med 1,0 meters utkragning

• Falun: 100 mm isolering med 1,2 meters utkragning

• Östersund: 150 mm isolering med 2,0 meters utkragning
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Bild 15.2 Planvy på grundplatta med utkragande isolering.

15.1 Typ av grundplatta
Grundplattans U-värde bör inte överstiga 0,10 W/(m2K) om målet är ett Passivhus. 0,7-0,9 W/(m2K) 
är rimliga värden för ett Passivhus, detta innebär i regel 300-400 mm isolering under plattan.

Istället för cellplast finns det även en del andra typer av isolering att lägga under grundplattan, en av 
dessa är Cellglas. Cellglas har ungefär dubbelt så högt lambda-värde som cellplast men har fördelen 
att det är garanterat beständigt över tid, något som man inte med 100 procents säkerhet kan säga 
om cellplast. Cellglas kan även användas utan betong som grundplatta, då fungerar Cellglaset både 
som isolering och undergolv. Detta kan vara en fördel ibland, speciellt vid snabba byggtider då man ej 
vill vänta på att betongen ska torka. 
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16. Fasadtyp
Valet av fasadtyp är utav mindre vikt för byggnadens energiförbrukning., här är det ekonomi, estetik, 
underhåll och deras påverkan på väggtjockleken som är avgörande faktorer. Eftersom väggarna i ett 
Passivhus ofta blir förhållandevis tjocka så kan det vara en fördel att välja ett fasadsystem som 
bygger så lite som möjligt på tjockleken. Det är också viktigt att tänka på vilket sorts fuktskydd
fasadsystemet ger eftersom fukt i tjocka välisolerade väggkonstruktioner kan vara förödande.

Passivhusguiden förutsätter av tekniska skäl att byggnaden består av samma vägg runt hela 
byggnaden (undantaget källar- och soutterängväggar) med samma fasadsystem. Eftersom 
själva fasaden har väldigt liten inverkan på väggens totala U-värde så kan skillnaden antas 
vara försumbar om arkitekten väljer att använda sig av olika fasadsystem på byggnaden. 
Beräkningarna gäller dock inte om radikalt olika väggtyper används, någon slags medelvärde 
får då antagas. 

16.1 Träfasad
Ofta förekommande på Passivhus eftersom det bygger ganska så lite på väggarnas tjocklek, har också 
en förhållandevis låg investeringskostnad men kräver däremot en del underhåll.  Ger stora friheter åt 
arkitekten.

I Passivhusguidens väggar så räknas väggtjocklekarna med 28 mm luftspalt och 2x22 
lockpanel vilket ger ett fasadsystem med den totala tjockleken 72 mm. 

16.2 Tegelfasad
Tegelfasader är mycket underhållsfria och beständiga och är i sig en god investering, men används 
sällan på Passivhus eftersom de i regel bygger väldigt mycket på väggens tjocklek. En vanlig vägg i 
Passivhussammanhang brukar ha ett U-värde på ca: 0,1 W/(m2K) vilket för en tegelfasad innebär en 
väggtjocklek på 585 mm som kan jämföras med motsvarande putsfasad på 465 mm. 

I Passivhusguidens väggar så räknas väggtjocklekarna med 28 mm luftspalt och 120 mm 
tegel vilket ger ett fasadsystem med den totala tjockleken 148 mm. 

16.3 Putsfasad
Putsfasad på trästomme är idag väldigt ifrågasatt och kan ge upphov till fuktproblem om inte 
genomförandet får väldigt stor omtanke både under projekterings- och produktionsstadiet.  En rad 
olika putssystem finns idag på marknaden, man bör granska dessa kritiskt, en luftspalt mellan 
putssystem och vägg är däremot alltid ett tvång.

I Passivhusguidens väggar så räknas väggtjocklekarna med 22 mm luftspalt och ett 30 mm 
putssystem vilket ger ett fasadsystem med den totala tjockleken 52 mm. 
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16.4 Plåtfasad
Underhållsfritt, ekonomiskt och ger liten inverkan på väggens tjocklek.

I Passivhusguidens väggar så räknas väggtjocklekarna med 28 mm luftspalt och 30 mm plåt
vilket ger ett fasadsystem med den totala tjockleken 58 mm. 

16.5 Fasadskivor (fibercementskivor, stenskivor m.m.)
Underhållsfritt och ger liten inverkan på väggens tjocklek.

I Passivhusguidens väggar så räknas väggtjocklekarna med 28 mm luftspalt och 2x10 mm 
(alt. 20 mm stenskiva) fasadskivor vilket ger ett fasadsystem med den totala tjockleken 48 
mm. 

16.6 Betongfasad
Betongfasad är i Passivhusguiden endast möjligt att välja då ”Betongstomme med 
betongvägg” valts i 4.1 stomtyper.

Underhållsfritt och ger många möjligheter för arkitekten. Är svårt att använda sig av vid 
Passivhusbyggande eftersom en betongvägg med betongfasad ofta innebär en sandwichkonstruktion 
och de blir i regel väldigt otympliga om de ska ha U-värden ner mot 0,1 W/(m2K).

I Passivhusguidens väggar så räknas väggtjocklekarna med 50 mm betong vilket ger ett 
fasadsystem med den totala tjockleken 50 mm. 
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17. Täthet
Något som är karakteristiskt för alla Passivhus är dess täthet, det är troligen också det som ställer till 
med mest problem i byggskedet. Detta innebär att stor omsorg måste läggas på byggnadens täthet.
Byggnaden måste vara noggrant projekterad och genomtänkt, men ett stort ansvar ligger här hos 
entreprenören. Personal som ska arbeta med byggnadens täthet kan behöva specialutbildas och 
ibland kan man även behöva handplocka speciellt noggranna snickare till att jobba med detta. Den 
extra omsorg man lägger ner på byggnadens täthet har man alltid igen vid brukarskedet. 
Anledningarna till att man just vill att Passivhus ska vara så täta är: 

• Så liten luftläckning genom klimatskalet som möjligt, vilket ger mindre inläckande kall luft. 

• Bättre styrning av ventilation.

• Bättre möjlighet till att skapa undertryck i byggnaden. Undertryck är bra i ett Passivhus
eftersom den fuktiga luften då inte trycks ut genom väggarna och skapar fuktproblem. 

Svårigheterna med tätheten beror dels på vilken typ av stomme och vilken typ av ytterväggar man 
valt. Generellt kan man dock säga att en minimering av genomföringar är ett måste för att få 
erforderlig täthet. Tips på hur man kan minimera genomföringarna kan vara:

• Samla rök- och imkanaler till gemensamma schakt där de bryter igenom klimatskalet. Vid 
radhus och flerbostadshus kan man t.ex. samla kanalerna från två eller flera hushåll så att de 
går upp i ett gemensamt schakt. 

• Fönster och dörrar ska ha tätningslister av hög kvalitet samt att karmen måste anslutas 
absolut tätt mot väggen.

• Så få kabelgenomföringar genom klimatskalet som möjligt, helst inga alls. Skall t.ex. ett 
eluttag sättas upp på ytterväggen så ska kabeln ligga i ett rör som går ner i 
grundkonstruktionens betong innan tätskiktet på den täta sidan, och går under syllen och 
kommer ut i kantbalken., därefter tätas röret runt kabeln.  Detta medför att väggens tätskikt 
ej blir punkterat. Det kan vara att rekommendera att ha ett speciellt elnät för utomhuselen, 
dvs. fasadbelysning och eluttag, detta för att man då bara behöver ha en genomföring 
genom klimatskalet istället för en genomföring vid varje lampa och uttag. 

Övriga tips för god täthet kan vara:

• Så få hörn som möjligt, varje hörn innebär en utmaning för snickarna, detta gäller för 
byggnader av betongelement och byggnader med en plastfolie som täthetsgarant. För 
byggnader av betongelement innebär fler hörn fler skarvar som i sig kan vara problematiska 
att få täta. För lätta byggnader med diffusionsspärr innebär varje hörn risk för veck på 
plastfolien som vid skarvning mellan plastfolielängder kan skapa problem.

• Luftsluss till alla ytterdörrar, i alla fall till de som upplever störst vardaglig trafik. Passivhus
skall alltid ha ett invändigt undertryck, detta gör att varje gång en ytterdörr öppnas så 
kommer kall luft att strömma in. Inläckningen från öppna ytterdörrar räknas inte in i det 
maxvärde som anges i ”kravspecifikation för Passivhus”. Dock så kommer det i hög grad att 
påverka den faktiska inläckningen av luft genom klimatskalet. Läs mer under 12. Dörrar.

• God kvalitet på tätningslister runt fönster och dörrar.
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Bygger man betongväggar så använder man inget extra skikt för att uppnå tätheten, betongen är tät 
nog i sig. Problemet ligger då istället att få tätt i skarvarna mellan elementen och runt 
genomföringar.  
Bygger man en byggnad av betongstomme med utfackningsväggar av trä eller dylikt så kan även få 
problem vid anslutningarna mellan utfackningsväggarna och betongstommen. Tätskiktet i 
utfackningsväggen måste ansluta helt plant mot betongytan så att inga bubblor uppstår som det kan 
smita förbi luft i.

Bygger man väggarna av träreglar, lättreglar eller dyl. så är det i regel diffusionsspärren som står för 
tätheten. Denna diffusionsspärr bör ej sitta direkt under gipsskivorna eftersom det då föreligger en 
stor risk för läckage genom punktering av plastfolien vid elinstallationer och dyl. Det kommer även 
att bli hål i tätskiktet varje gång t.ex. en tavla spikas upp. Diffusionsspärren bör istället sitta minst 45 
mm bakom gipsskivorna så att sitter den säkert för alla elinstallationer och spik. Alla väggar och tak i 
Passivhusguiden är uppbyggda enligt denna princip.

Byggnaden bör provtryckas med ± 50 Pa så fort byggnaden anses tät, dvs. innan gipsskivor och dyl. 
har kommit upp. Detta ger snickarna bättre möjligheter att justera plastfolie m.m. ifall mätningarna 
inte uppfyller förväntningarna. 

17.1 Luftläckning
I ”kravspecifikation för Passivhus” anges att luftläckningen ej får överstiga 0,3 l/s vid ± 50 Pa. Målet 
bör vara 0,15-0,3 l/s vid ± 50 Pa.
Eftersom det är svårt att veta byggnadens slutgiltiga täthet i skisskedet så kan värdet 0,3 l/s vid ± 50 
Pa föras in som ett schablonvärde. Har man dock högre ambitioner med tätheten så kan värdet 0,2 
l/s vid ± 50 Pa föras in, detta är ett värde som är rimligt att uppnå om stor omsorg läggs på 
byggnadens täthet.
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18. Övrigt
18.1 Elförbrukning
Genom att endast installera A-klassade vitvaror så kan man sänka den fasta delen av 
hushållselsförbrukningen, i övrigt så är det till stor del de boendes vanor som påverkar 
förbrukningen. Med individuell mätning av hushållselen(gärna tydligt presenterat inuti lägenheten) 
sjunker normalt användningen något. Betalar dessutom hyresgästen hushållselen själv så kommer 
förbrukningen normalt att sjunka ännu mer.

18.2 Varmvatten
Varmvattenförbrukningen i ett hushåll är högst individuell och man bör eftersträva att sänka denna. 
Speciellt påtaglig blir varmvattenförbrukningen i ett Passivhus eftersom kostnaden att värma upp 
byggnaden i övrigt är så låg så blir varmvattnets förbrukning en stor del av den totala 
energiförbrukningen. Några åtgärder som man redan i planeringsstadiet kan införa är: 

• Individuell mätning av lägenheternas förbrukning 

• Att hyresgästerna får betala sig egen varmvattenförbrukning. 

• Snålspolande duschmunstycken

• Avloppsvärmeväxlare, läs 9 Tilläggsystem

• Engreppsblandare, se kapitlet nedan.

18.2.1 Engreppsblandare
Enligt ”kravspecifikation för Passivhus” får man tillgodoräkna sig 20 % mindre varmvattenförbrukning 
om man installerar engreppsblandare.

19. Ekonomi
Nedanstående punkter används av Passivhusguiden för att räkna ut besparingen i kronor för 
den tilltänkta byggnaden jämfört med en byggnad som förbrukar det av BBR max tillåtna 
antalet kilowattimmar per kvadratmeter och år (110 och 130 kWh/m2 och år)

19.1 Kostnad för elektricitet/hushållsel
Här anges den uppskattade elkostnaden i kr per kWh, alla kostnader inräknat.

19.2 Kostnad för uppvärmningssystem
Här anges den uppskattade kostnaden för valt värmesystem i kr per kWh, alla kostnader 
inräknat. Vid t.ex. val av fjärrvärme som primärt uppvärmningssystem så förs den totala 
kostnaden per kWh in. Vid val av Elektrisk uppvärmning via tilluft, dvs. att byggnaden värms 
med elektricitet via ventilationssystemet och el-patroner så förs kostnaden för 
elförbrukningen in, oftast samma som i 19.1 Kostnad för elektricitet/hushållsel.
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