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Abstract 

Passive houses are a relatively new concept in Sweden and by that it is meant a 
house without a traditional heating system. The most acknowledged passive 
house project is the terrace houses in Lindås, Gothenburg, which we have used 
as a reference. This project concerns a square apartment block. So far, no 
square apartment block has been built as a passive house in Sweden. 

The common opinion in the construction industry is that it is not economical to 
build extremely energy efficient houses. With Peab as commissioner our task 
was to investigate if that is true, if regarding the construction of a multi storey 
house as a passive house 

Midroc, now owned by Peab, constructed in the block of Preussen in Jönköping 
during 2004-2005 four houses, with 132 apartments distributed on seven floors. 
The façade is brick and the core is concrete with wooden exterior walls.  
The amount of energy per house was estimated to120 kWh/m2 and year.  

The four houses were approximated to be 4,5 million SEK more expensive if 
they were to be constructed as passive houses, which according to our 
calculation, will be paid off within eleven years. In our opinion the houses 
could have been constructed as passive ones with defendable economy. Our 
energy calculation program shows an energy use of 65 kWh/m2yr. 
The windows are extremely efficient and the walls consist of about 450 mm 
insulation. The central ventilation system was changed into smaller ones 
installed in each apartment. These are more efficient, makes individual 
measuring possible and promotes a better indoor environment.  

The houses have to have, in addition to the recycled heating from the 
ventilation, extra energy during 22 days per year. To manage that need without 
help from direct electricity, we have ideas of integrating the bedrock heating, 
which is our base energy resource for producing warm water, with the 
ventilation system, but we have not analysed how such a system will look like. 
Sun panels of different types have been evaluated but were not considered to be 
economically profitable if installed in addition to the bedrock heating. 
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Sammanfattning 

Passivhus är ett relativt nytt begrepp i Sverige och med det avses ett hus utan 
traditionellt uppvärmningssystem. Det mest uppmärksammade 
passivhusprojektet är radhusen i Lindås som vi vid flera tillfällen använts som 
utgångspunkt. Detta projekt behandlar punkthus. Hittills har inget punkthus 
byggts som passivhus i Sverige.  

Den allmänna uppfattningen i branschen är att det inte är ekonomiskt 
försvarbart att bygga extremt energisnåla hus. Med Peab som uppdragsgivare är 
vår uppgift att undersöka om det är någon ekonomisk vinning i att bygga ett 
flerbostadshus extremt energisnålt, det vill säga, som passivhus.  

Midroc, numera Peab, byggde på kvarteret Preussen i Jönköping under 2004-
2005 fyra punkthus, varje med 33 lägenheter fördelade på 7 våningar. Fasaden 
är av tegel och stommen av betong med utfackningsväggar. Energiåtgången per 
hus är beräknad till 120 kW/m2år.  

Resultatet av studien visar att de fyra husen tillsammans skulle ha blivit cirka 
4,5 miljoner kronor dyrare att bygga än i det befintliga utförandet, vilket enligt 
pay back-kalkylen betalas av på cirka 11 år under förutsättning att elpriserna 
inte förändras. Husen kunde alltså ha byggts som passivhus med försvarbar 
ekonomi. För det föreslagna utförandet visar energiberäkningsprogrammet en 
energiåtgång på 65kWh/m2år vilket är mycket lågt.  
Fönstren är extremt energisnåla och väggarna består av cirka 450 mm isolering. 
Ventilationen är ett centralt från- och tilluftsaggregat (FTX) som ändrades till 
lägenhetsbaserat system eftersom små växlare är mer effektiva, möjliggör 
individuell mätning och främjar ett bättre inneklimat. 

Vårt hus kräver, utöver den återgivna värmen från FTX-aggregatet, extra energi 
under 22 dagar på året. För att klara det behovet utan hjälp av direktel har vi 
idéer på att integrera bergvärme, som är vår basenergikälla för produktion av 
varmvatten, med FTX-aggregaten, men hur ett sådant system skulle utformas 
har vi inte utrett.  
Solpaneler i olika former utvärderades men ansågs inte ekonomiskt försvarbart 
tillsammans med bergvärme. 
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Förord 

Det här är examensarbetet som för vår del avslutar programmet 
Högskoleingenjör i Byggnadsteknik inriktning Husbyggnads-/Väg och 
vattenbyggnadsteknik på Högskolan i Jönköping. Arbetet görs på uppdrag av 
Peab och kan kategoriseras under ’energisnåla hus’.  

Vi undersöker i rapporten om det hade funnits möjlighet, inom resonabla 
ekonomiska gränser, att ha byggt ett flerbostadshus som passivhus, det vill säga 
ett hus utan traditionellt uppvärmningssystem, istället för ett traditionellt.  

Arbetet kunde teoretiskt sett bli hur stort som helst, eftersom det finns så 
mycket att undersöka och utvärdera. Vi beslöt oss dock för att titta på redan 
beprövade metoder, vilket gör att en verklig projektering av vårt förslag inte 
skulle bli allt för kostsam och avancerad. Med detta vill vi även undersöka om 
det verkligen behövs så stora arbetsinsatser och så mycket nytänkande för att 
bygga energisnålt som många i branschen idag tror.  

Vi vill här tacka alla som har bidragit med hjälp och information, i första hand 
Martin Gustafson på Peab som alltid tog sig tid, trots mycket att göra.  
Vi vill också rikta vår tacksamhet till Egon Waldemarsson, Göran Westerfors, 
Svante Bjurgren och Emma Ljungberg på Peab.  
Kjell Nero, Rune Eskilsson, Peter Johansson, Gordana Asanovic, 
Ingenjörshögskolan har alla varit till stor hjälp.  
En hel del konsulter och leverantörer har tagit sig tid till att svara på våra 
många frågor vilka vi här vill nämna; arkitekt Hans Eek, Gunnar Eklund, IVT, 
Mats Björklund, Vätterhem, John Rasmussen och Elisabeth Horvei, NorDan, 
Kenneth Eriksson på Eriksson platt & mur, Mullsjö Brunnsborrning, Lars 
Tylén och Lennart Skoglund, Rec-Indovent, Mikael Karlsson, Habo Plåt & 
Vent, Dan Modig, Miele, Thomas Reidarsson, Aquasol, Lars Önerud med flera, 
NVS, Anders Rosenkvist, Systemair, AB Bröderna Ek Måleri & Fasad, samt 
klasskamrater som har kommit med råd och idéer. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

”Miljö” anses av många i den konservativa byggbranschen bara kosta pengar. 
Men är det verkligen sant frågade vi oss? 

I Dagens Industri (DI) den 3 mars 2006 diskuterades en proposition från Miljö- 
och Samhällsbyggnadsdepartementet till lagrådet, angående ett förslag om en 
högsta energianvändning för bostäder och lokaler. Det som låg till grund till 
förslaget var en utredning från Boverket som föreslår en högsta nivå på 110 
kWh/m2 år (läses kilowattimmar per kvadratmeter och år)i klimatzon söder och 
130 kWh/m2 år i norr [64] (till klimatzon norr räknas Värmlands och 
Gävleborgs län och allt norr om dem. Till klimatzon söder räknas alla andra 
län). Förslaget innebär också att alla nya bostadshus skall energideklareras. 

Peabs VD Mats Paulsson reagerade kraftfullt och kommenterade förslaget i DI 
med att 

”Det är klart att även vi vill få ner energikostnaderna, men det ska också 
vara genomförbart”.  

Flera andra aktörer i branschen reagerade på liknande sätt. Frågan ställdes då 
om det är så besvärligt som branschen påstår och hur ligger vi till med 
energianvändningen idag? 

Göran Westerfors, som jobbar centralt med miljöfrågor på Peab, föreslog att vi 
skulle titta på vilka åtgärder som behövde vidtas för att leva upp till 
lagförslaget. Hur mycket pengar behöver eventuellt skjutas till i byggskedet 
och vad skulle pay back-tiden i så fall bli? [65] 

Egon Waldemarsson, produktionscoach på Peab i Jönköping, hävdar att lagen 
inte alls är omöjlig att införliva utan att det faktiskt är på den nivån vi ligger 
redan nu. Vissa villor från 70-talet har till exempel en energianvändning på runt 
100 kWh/m2år och många flerbostadshus idag ligger i närheten av den 
föreslagna gränsen. Därför föreslog Egon Waldemarsson, som ett alternativ till 
att konstruera om huset för att klara den lagförslagna gränsen, att vi skulle 
försöka få ner den tillförda energin så mycket som möjligt. [66] 

Efter konsultation med Egon och hans kollegor på Peab valdes en byggnad att 
jobba med. Huset skulle vara ett relativt nybyggt flerbostadshus efter Göran 
Westerfors önskemål eftersom Peab bygger flest sådana, men inte för stort då 
vårt arbete skulle bli för omfattande. Vidare enades vi om att huset skulle vara 
helt färdigt, gärna ett par år gammalt så man kunde ta del av siffror på verklig 
energiåtgång ifall det skulle bli aktuellt. 
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Valet föll på ett av fyra likadana hus på kvarteret Preussen i Jönköping, ett 
flerbostadshus färdigställt 2005 med 33 lägenheter. Vätterhem var byggherre 
och husen byggdes av dåvarande Midroc, numera under Peab-koncernen, på 
styrd totalentreprenad. Arkitekten var Atrio Arkitekter i Jönköping. 

 
Bild: Karta över Jönköping med Kv Preussen markerat [57] 

Enligt de beräkningar i energiberäkningsprogrammet ENORM1000, som Atrio 
Arkitekter använt, har huset en energianvändning på 120 kWh/m2år. Detta 
ligger mycket nära den föreslagna gränsen på 110 kWh/m2år och därför valde 
vi att gå på Egon Waldemarssons önskemål; att se vad det skulle ha kostat 
initialt att bygga passivhus istället. Vätterhem visade också intresse i att få svar 
på hur ekonomin påverkades och därför blev det uppgiften vi kom överens om 
att utreda. 

1.2 Syfte 
Med utgång från befintliga ritningar, beskrivningar och anbudsspecifikation ska 
vi undersöka om det var ekonomiskt försvarbart att ha projekterat Preussen-
husen som passivhus. Förhoppningen är att Peab skall kunna visa ett alternativ 
till konventionella punkthus för Byggherren.  
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1.3 Mål 

För byggherren är det inte alltid så lätt att känna till de alternativ som erbjuds. 
Särskilt inte om man har föreställningen att miljö bara kostar pengar.  
Vårt mål är att ta fram en lösning som Peab ska kunna visa för byggherren som 
visar att han kan tjäna på att investera i ett energisnålare flerbostadshus.  
Vi vill också projektera om huset med mer miljövänliga material än de som 
använts i byggnaden som den ser ut nu. 

1.4 Avgränsningar 
I kontakten med Vätterhem påtalades det att den verkliga energianvändningen 
inte överensstämmer med den beräknade. Detta beror troligen på att 
beräkningsmodellen inte är helt korrekt; folk lever inte så som det förutsätts. 
[67] En bedömning huruvida detta stämmer eller ej skulle innebära ett 
examensarbete i sig och vi utgår från de vedertagna modeller som används och 
som Boverkets Byggregler anger. 

På befintliga installationer som ändrades eller på nya som tillkom utfördes 
ingen detaljutformning, vilket innebar att en exakt kostnad inte heller kunde 
beräknas. Vi utgick istället från vad leverantören eller konsulten ansåg vara 
rimligt och gjorde uppskattningar. 

Kondens som kan uppstå på kraftigt isolerade vindar anser vi inte omfattas av 
den här rapporten.  
Även kondens som kan uppstå på kraftigt isolerade fönster är inget vi utreder 
djupare. 

När ett passivhus projekteras är alla parter med från början. Arkitekt, 
byggherre, konstruktör och olika konsulter framför sina krav och önskemål 
eftersom alla detaljer är så viktiga för helheten.  
Därför har vi svårt att tillgodose byggherrens (Vätterhem) och arkitektens 
(Atrio Arkitekter) alla krav på byggnaden så här efter färdig gestaltning.  

1.5 Disposition 
Rapporten är upplagd så här: 

• Rapporten inleds med en teoretisk bakgrund samt hur och varför ämnet 
valdes. Vidare definieras syfte och mål för arbetet. 

• Kvarteret Preussen-husens tekniska utformning som de ser ut idag 
beskrivs. 

• Alternativ till de befintliga lösningarna utvärderas. Här ges 
beskrivningar av material och installationer. I direkt anslutning till varje 
kapitel finns även kommentarer som visar resonemanget till varför vi 
valde som vi gjorde. 
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• Beräkningar som parallellt gjordes med material- och installationsval 
beskrivs. Energiåtgång i energiberäkningsprogrammet ENORM 
undersöks och en analys om hur de nya konstruktionerna klarar sig från 
kondens genomförs. Vi väver också in överskådliga ritningar som 
förtydligar texten. Som avslutning görs en ekonomisk jämförelse med 
det befintliga huset.  

• Vi avslutar med att lägga fram de resultat vi fått fram och diskuterar 
kring dem med liknande uppbyggnad som de två sista punkterna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preussenhusen, [privat foto] 
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2 Teoretisk bakgrund, litteraturstudie 

Byggbranschen i Sverige har idag den kunskapen och nått den nivån att det 
egentligen inte finns några anledningar att bortse från alternativet ”energisnåla 
hus” längre. Vi vet att fördelningen på energiåtgång i byggnadens stadier talar 
för att det är klart ekonomiskt och miljömässigt fördelaktigt att lägga pengar på 
tillverkningsstadiet. Av all energi vi använder i Sverige idag går cirka 40 % till 
att värma upp och förse byggnader med elektricitet [6].  

Passivhus är idag mycket vanligt förekommande i vissa länder, speciellt 
Tyskland och Österrike. År 2002 hade Tyskland uppfört ungefär 7000 
passivhus, vid samma tidpunkt hade byggbranschen i Sverige bara snuddat vid 
begreppet och enbart byggt en handfull.  
Idag är byggandet av passivhus på uppgång, det börjar dyka upp projekt lite 
överallt, framförallt i Västsverige. Lindås, Frillesås, Skrea i Falkenberg, 
Alingsås och Oxtorget i Värnamo är några exempel.  
Västra Götaland-regionens miljönämnd är bara en i raden av organisationer 
som på ett eller annat sätt försöker få upp intresset kring energisnåla hus. Ett 
branschnätverk har bildats av bland annat IVL Svenska Miljöinstitutet, 
Energimyndigheten och Energiråd Väst, som ska stödja utvecklingen av 
kunskap inom området. Hans Eek, IVL Svenska Miljöinstitutet AB, är något av 
en revolutionär inom området i Sverige. Han menar att alla hus kommer att 
byggas enligt den här principen inom fem till sex år.  

Enligt en enkätstudie som NCC gjort under 2005 är ca 80 % av dagens 
husköpare villiga att investera i energisnåla hus, under förutsättning att 
månadskostnaden är oförändrad [50]. Samma undersökning visade att över 
hälften av alla köpare föredrar en lägre driftkostnad före lägre 
tillverkningskostnad. Detta innebär att en teoretisk marknad onekligen finns, 
om man utgår från studien. Frågan är varför byggbranschen inte utnyttjat den.  
Svaret kan ligga i att en direkt efterfrågan på hus av det slaget inte är eller har 
varit nämnvärt stor. Det i sin tur är ett resultat av branschens brist i att förmedla 
information om kunskaperna. Kunderna vet inte om vilka alternativ som finns, 
de tror ofta att projekteringen av villor är för ”låst” för att det ska finnas 
möjlighet till andra, mer energisnåla lösningar.  

Definition  
Att definiera begreppet passivhus är ganska lätt; det är ett hus som enbart 
värms upp av passiva värmekällor, det vill säga människor, elektronik, passiv 
solinstrålning och så vidare. Att uppfylla kravet på att inte ha några som helst 
externa värmekällor är däremot mycket svårt. Det går praktiskt sett inte att 
bygga helt passiva hus i vårt nordiska klimat. Det som kan fungera som 
referens för framtida passivhusprojekt i Sverige är radhusen i Lindås utanför 
Göteborg. De har en extern värmekälla i form av elpatroner i varje lägenhet för 
att täcka uppvärmningsbehovet. Detta motsvarar endast 20 % av energibehovet 
för uppvärmning jämfört med ’normala hus’ [23].  
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Under en byggnads livslängd går det åt energi för tillverkning av material, 
uppförande, bruksskede och till sist rivning. I tabellen nedan visas 
fördelningen: 

 

 kWh/(m2x 50år) % 

Tillverkning 730 10 

Transport 30 0 

Uppförande 50 1 

Bruksskede 6400 85 

Renovering: tillverkning 330 4 

Renovering: transporter <10 0 

Processer vid rivning <10 0 

Transporter 20 0 

Tabell 1; Fördelning av energianvändning under en byggnads livscykel [7] 
 

Tabellen visar en mycket hög användning av energi i bruksskedet. Att investera 
pengar i byggskedet kan därför betala sig på längre sikt. Därför är det intressant 
att undersöka hur lång tid det kan ta.  

2.1 ENORM2004 

Eftersom ENORM nämns frekvent framöver i rapporten är det så här 
inledningsvis relevant att förklara vad det är. 
ENORM är ett energiberäkningsprogram som har funnits sedan slutet av 80-
talet och har blivit ett vanligt verktyg bland konsulter, ingenjörer och arkitekter. 
I och med att miljöfrågor blivit allt viktigare har det inneburit en ökad 
användning av programmet. Grunden i programmet är en referensbyggnad som 
uppfyller de befintliga kraven i BBR. Programmet jämför den projekterade 
byggnaden med referensbyggnaden [33]. 

Att beräkna och ändra förutsättningar och indata i byggnadens energiflöde har 
gjorts mycket enklare i och med ENORM. Innan programmet tillkom var den 
här typen av beräkningar mycket tidskrävande, om den ens gjordes.  
Programmet tar hänsyn till gratisenergi, som är den energi som avges från 
maskiner, människor, lampor och installationer och är därför en viktig funktion 
om ett passivhus ska beräknas. 
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Utskriften av en beräkning är mycket omfattande och visar bland annat U-
värden för hela byggnaden, värmeanläggningens data, Fs-beräkning, behov av 
tappvarmvatten och värme och, om man vill, vad den tillförda energin kostar på 
årsbasis.  

 

Bild: ENORM2004 [33] 

ENORM är uppbyggt av fyra delprogram; Indata, U-värde, Energi och 
Ekonomi. Var och en av delarna kan användas var för sig men man kan också 
flytta över data mellan de olika programdelarna. 

2.2 Materialanalys 

Följande kapitel behandlar studier som ska ge ett underlag för val av material 
och installationer. En stor mängd efterforskning har gjorts genom framförallt 
Internet och böcker.  

En hel del tekniska termer används i följande kapitel. För en icke insatt eller för 
den som behöver friska upp minnet har vi sammanställt de viktigaste här: 

λ  (lambda) avser värmekonduktivitet, dvs. ett materials förmåga att leda 
värme. Värmekonduktiviteten är den värmemängd i Wh (Watt-timmar) 
som per timme passerar genom ett metertjockt skikt med en yta av 1 m2, 
när temperaturskillnaden över materialet är 1ºC. Lågt lambdavärde 
innebär god isoleringsförmåga. 

R-värde är värmemotstånd för en materialkonstruktion och definieras som d/λ 
där d = materialets tjocklek i meter. Enheten är m2K/W. 

U-värde (tidigare k-värde) anger värmeförlusterna genom en konstruktion eller 
genom ett enskilt byggnadsmaterial. Lågt U-värde är bättre ur 
energisparsynpunkt. U-värdet anger hur mycket värme som under en viss 
tid passerar en kvadratmeter av konstruktionen om temperaturskillnaden 
mellan ytter- och innersida är en grad. Värdet anges i W/(m2K) [3]. 

∆ Uf  är en korrektionsfaktor för köldbryggor. 
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ψ (psi) är en köldbryggsfaktor som används vid köldbryggor som inte ingår i 
det vanliga U-värdet. Dessa är till exempel bjälklag, hörn och 
balkongplattor. 

Ackumulator avser en enhet där värme lagras, oftast i form av en tank med 
vatten. 

Diffusion innebär en utjämning av ett materia i ett annat. I vår tillämpning 
handlar det om vattenånga som rör sig från områden med hög fukthalt till 
områden med låg fukthalt. 

Tre typer av värmetransport 

Ledning i fysikalisk mening sker genom att molekyler med hög rörelseenergi 
via stötar överför energi till molekyler med lägre rörelseenergi. I 
byggtekniska sammanhang avses ofta begreppet värmeledning ledning, 
konvektion och strålning 

Konvektion är en cirkulär rörelse av luften som beror på luftens tyngd vid olika 
temperaturer. Varm luft stiger och kall luft sjunker. 

Strålning sker med hjälp av elektromagnetiska vågor. Av den totala mängden 
värmeflöde som träffar en yta, reflekteras en andel, absorberas en andel 
och en andel transmitteras. Den transmitterade andelen går igenom 
materialet och ut på andra sidan som strålning. 

2.2.1 Isolering 

Isolerande material bygger på principen att det är stillastående luft som isolerar 
och de material som isolerar bra innehåller därför många små hålrum. Olika 
isoleringstyper kan användas för olika miljöer då de varierar i sin funktion [6]. 
EPS och XPS (estruderad resp. extruderad polystyrencellplast) till exempel, är 
diffusionstäta (förhindrar fuktgenomgång) och lämpar sig bäst under golv eller 
mot källarväggar [43]. Mineralull såsom stenull och glasull lämpar sig bättre 
till väggar och tak då de är diffusionsöppna. Stenull kan dock göras tätare än 
glasull och används ofta innanför putsbruk. 

De två vanligaste typerna som nämnts ovan har på senare år fått konkurrens av 
nya isoleringsmaterial. Cellulosafiber, cellglas, fårull, kokosfiber, hampafiber, 
torv med flera till synes annorlunda och märkliga material, kan alla användas 
som isolering men priset och tillgången kan naturligtvis variera mycket. 
Kommersiellt gångbara utöver de klassiska är framförallt olika typer av 
cellulosalösull och cellglas.  
Ur en miljömässig bedömning rekommenderas cellulosafiber och andra 
organiska material i första hand, cellglas och andra luftfyllda oorganiska 
material i andra hand [6]. EPS, XPS, glasull och stenull bör undvikas helt. 
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2.2.1.1  EPS, XPS 

EPS tillverkas genom att små plastkulor fyllda med kolväte upphettas med 
ånga. Därigenom expanderar kulorna och fylls med luft. I formar upphettas 
kulorna ytterligare en gång som smälter samman i kontaktpunkterna och bildar 
block som sedan skärs till skivor [41]. 

 
Bild: EPS [41] 

XPS tillverkas i en kontinuerlig  
process (extrudering) där smält polystyren  
tillsammans med kolväten pressas genom ett  
munstycke, formas och stelnar till skivformade  
produkter. Kolvätet ersätts vid uppvärmningen  
av luft [43]. 

De båda produkterna har likartade egenskaper.  
De har båda mycket låg ånggenomsläpplighet  
och λ -värdet varierar mellan 0,035 och 0,039  
W/(m2K).      Bild: XPS [58] 

Bedömning 
Vid tillverkning av cellplaster krävs mycket energi och en del gifter avges 
såsom xylen (lösningsmedel) [56] och styren (som är ett nervgift) [5]. 
Dessutom baseras plasterna på olja som är en ändlig resurs. Därför tänker vi 
undvika cellplast i den mån det är möjligt.  

2.2.1.2 Isodrän 

Isodrän är en dränerande produkt som innehåller expanderade cellplastkulor 
som limmas ihop till skivor. Det används framförallt som tjälskydd i grunder 
och runt ledningsgravar. λ-värdet är 0,039 [42].  



Teoretisk bakgrund, litteraturstudie 

 16 

 

Bild: Pordrän [42] 

Bedömning 
Eftersom vi inte har ett kraftigt kapillärt jordmaterial runt konstruktionen och 
därmed inga större dräneringsbekymmer såg vi ingen användning för den här 
produkten. Dessutom är det liksom cellplast gjort av en ändlig resurs. 

2.2.1.3 Cellglas  

Cellglas tillverkas genom att luft och kolpulver blåses in i smält glas, eventuellt 
återvunnet, och en sluten struktur bildas med miljoner små bubblor. Materialet 
är helt vatten- och ångtätt, det är brandsäkert och har lång livslängd. λ-värdet är 
0,039. Cellglas har en stor fördel genom att tryckhållfastheten är extremt hög 
vilket gör att om man använder det under platta på mark kan plattan göras 
tunnare eller helt tas bort. Foamglas som marknadsför cellglas i Norden 
rekommenderar att man lägger PE-film ovanpå cellglasplattorna innan gjutning 
för att undvika spänningar i ytan och för att underlätta uttorkningen av plattan 
[51]. Som nackdel kan nämnas en hög energianvändning vid tillverkning. 

Bedömning 
Något exempel där cellglas har ersatt plattan har vi inte hittat. Att använda 
cellglas istället för platta diskuterade vi men enades om att det inte var aktuellt 
eftersom plattan var komplicerad med voter och mellanväggar. Dessutom är det 
dyrt och det blir opraktiskt att handskas med flera isoleringsmaterial på 
arbetsplatsen. Det är ändå ett bra material som vid en annan tillämpning hade 
varit utmärkt, t ex under en platta på en villa eller en industrihall. 
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2.2.1.4 Cellulosafiber 

Cellulosafiber tillverkas av gamla dagstidningar eller ny cellulosa som mals 
ner. Borsalter tillsätts för att få det mindre brandfarligt och för att förhindra 
svampangrepp. Isoleringen levereras som lösull och kan användas i väggar utan 
att det sjunker ihop men vanligaste till- 
lämpningen är i bjälklag och på vindar. Det krävs lite  
energi för att tillverka lösullen från gamla tidningar  
men processen är energikrävande om ullen produceras  
från ny cellulosa. λ-värdet ligger på 0,039 [28]. 
Typen är vanlig i ekologiska hus främst för att det är  
ett förnyelsebart material. Inte nog med att det till- 
verkas från återvunnet material, det kan återvinnas       Bild: cellolosafiber [30] 
igen. Ullen buffrar fukt vilket påstås skulle ge ett  
bättre inomhusklimat, men mätningar på fukttillståndet i väggkonstruktioner 
med varierande isoleringstyper mellan identiska träregelkonstruktioner visar 
mycket små variationer [7]. Cellulosafiber appliceras genom att det pumpas ut 
på bjälklag eller in i lådkonstruktioner såsom väggar. 

Det finns även en variant av cellulosaull i form av pellets [31]. Dessa är cirka 
4mm tjocka med λ -värde på 0,069 och användningsområdet är framförallt som 
ljuddämpare i mellanbjälklag.  

Bedömning 
Eftersom materialet i tidningarna återanvänds är ullen mer miljövänlig än andra 
träbaserade isoleringsprodukter som tillverkas från helt ny cellulosa. Tyvärr är 
typen av väggar i vårt hus sådana att appliceringen skulle bli besvärlig. 
Eftersom det innanför ångspärren ligger ytterligare 45 mm isolering skulle det 
utrymmet också behöva fyllas, och att blanda material blir omständigt på 
platsen så vi tycker inte det blir en bra lösning. På bjälklagen ligger det redan 
lösull och det hade vi inte för avsikt att ändra på.  

Vi ser inte att vi kan ha någon användning av pellets i vårt projekt. 

2.2.1.5 Thermocell 

Thermocell är ett varunamn på träfiberisolering i form av lösull. Det tillverkas 
från cellulosafibrer med tillsatts av ammoniumpolyfosfat som brandhämmande 
medel. Tillsatsen används i jordbruket som gödningsmedel och anses helt 
ogiftigt av tillverkaren. Det har samma fuktbuffrande egenskaper som 
cellulosafiber och λ -värdet ligger på 0,038 W/(m2K) enligt tillverkaren. 
Tillverkningen sker i Danmark med gran från Sverige [52]. 
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Bedömning 
Trots sitt goda λ -värde anser vi inte att vi skulle kunna ha nytta av denna 
produkt. Eftersom tidningar så att säga ’går en vända till’ och inte mycket 
energi går åt vid tillverkning så är cellulosafiber ett bättre material än det här. 
Ammonium består av kväve, och fosfat består av fosfor som båda är kraftigt 
gödande och bidrar därmed till övergödning eftersom det är konstgjort. 
Miljöpåverkan i form av transporter är inte heller bra med Thermocell; att köra 
virke till Danmark för att sen köra tillbaka produkten känns inte helt ok om det 
går att undvika. Och det gör det. 

2.2.2 Fönster och fönsterdörrar 

2.2.2.1 Bakgrund 

Fönster anses vara den energimässigt svagaste länken i ett hus eftersom de 
oftast har sämst U-värden.  
Värme försvinner ut genom fönstren på tre sätt; konvektion, strålning och 
ledning. Utvecklingen av fönster med bättre U-värden har gått kraftigt framåt 
de senaste decennierna. För att få upp isoleringsförmågan använder man sig av 
[6]: 

• Fler glas. De vanligaste är 3-glas och 4-glas i fönster med bättre U-
värden än ’normalt’. Detta kan varieras med 2+1 och 2+2, som har 
större spalt mellan glasen. 

• Lågemissionsskikt (LE-skikt) av vanligtvis tennoxid eller silver som 
släpper in kortvågig strålning (ljus) utifrån men inte långvågig (värme) 
inifrån. Skiktet är inte synligt för ögat. 

• Optimerat avstånd mellan rutorna. 2,5 cm är bäst på ett 2-glasfönster. 

• Nattisolering, såsom persienner, luckor eller gardiner.  

• Gasfyllning mellan glasen. 

För att minska värmeledningsförluster är det viktigt att använda sig av isolerad 
karm eller extra tjock karm i massivt trä.  
Konvektionsvärmeförluster kan minskas genom att använda en tung gas mellan 
rutorna. Vanligast är argon eller krypton, men krypton är dyrt i jämfört med 
argon då energivinsten är marginell. Detta kräver att rutan är av isolerglastyp, 
det vill säga har ett tätt utrymme mellan glasen. Energisparglas är en 
kombination av gasfyllda och filmbelagda fönster [6]. 

2.2.2.2 Problematik 

Ett problem med isolerglasen är livslängden, då det kan ifrågasättas hur länge 
de håller tätt.  
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Kallras motverkas vanligtvis genom att radiatorer placeras under fönstren. 
Detta är inte aktuellt i vårt projekt då inga radiatorer ska installeras. Det behövs 
inte heller under ett energieffektivt fönster eftersom yttemperaturen ökar på 
glaset, kallinstrålningen minskar och inomhustemperaturen kan således 
bibehållas. 

Med låga U-värden finns en risk för kondens på fönstrets utsida på grund av att 
det har en väldigt kall utsida. Detta anses endast vara ett estetiskt problem så 
till vida fukten inte tränger in i fönsterbågen [7].  
Kondensering sker oftast vid daggpunkten på natten och bibehålls tills vindar 
och sol gör att den försvinner och därför är det viktigt hur huset är beläget. Ett 
hus i skugga eller lä drabbas sannolikt av mer problem. Kondensen samlas mest 
i mitten av fönstret och varar oftast kring tre, fyra timmar innan den försvinner. 
Trarydsfönster och Elitfönster säger att fönsterbranschen i Sverige inte 
rekommenderar U-värden som understiger 1,20. Passivhusgurun Hans Eek, 
hjärnan bakom Lindås-husen menar i sin tur att detta är felaktigt. Kondensen är 
inte alls så vanligt förekommande som fönsterbranschen påstår. 

2.2.3 Dörrar 

Någon ambition att hitta lågemitterande ytterdörrar hade vi inte eftersom det 
bara finns två dörrar i huset som vätter mot luft. Dessa upptar en liten area 
procentuellt sett och de ansluter till biytor; den ena är till källaren och den 
andra till trapphuset. Riktmärket för dörrarna satte vi till 0,8 W/(m2K) men till 
följd av diskussionen ovan och med ett befintligt värde på 1,0 ansåg vi det vara 
tillräckligt.  

2.2.4 Ventilations- och värmesystem  

De passivhus som hittills har byggts i Sverige har en extern värmekälla att 
utnyttja då temperaturen sjunker rejält på vintern. Flera passivhus som vi har 
tittat på har haft en elpatron i tilluftsaggregatet som aktiveras då temperaturen 
når en undre gräns. Varje projekt har dock sina egenheter och man kan förstås 
inte anamma samma teknik till alla projekt. Något punkthus har hittills inte 
byggts som passivhus i Sverige än. I detta kapitel utreder vi vilket system som 
lämpar sig bäst i vårt fall. 
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2.2.4.1 Självdragsventilation 

Det mest miljövänliga ventilationssystemet är självdragsventilation, eftersom 
inga mekaniska lösningar behöver kopplas in. Utomhusklimatets 
vindförhållanden och temperaturskillnaden gör att ventilationen driver sig själv. 
För detta system behövs ingen energitillförsel, men frågan är om 
inomhusklimatet blir drägligt. Skillnaden i ventilationen mellan olika delar av 
huset blir markant; den kalla utomhusluften tränger lättare in i de lägre 
våningarna och fasaderna som anblåses av vinden får högre ventilation [7]. 
Vädret och årstiden påverkar kraftigt, ventilationen kan gå från att vara 
nästintill obefintlig en varm stilla sommardag till att vara motsatsen en blåsig 
vinterdag. Behovet av att styra luftflödena är därför stort. Det är viktigt att ha 
möjlighet att kunna reglera ventilationsöppningarna. Enkla lösningar såsom att 
kunna öppna fönster och dylikt är vitalt i vissa lägen, till exempel en varm 
sommardag då inte ventilationen räcker till. Att projektera ett självdragsystem 
är mer komplicerat än ett mekaniskt. För att eliminera drag och stillaståendeluft 
krävs genomtänkta lösningar som inte kan standardiseras i branschen, varje 
byggnad har nya förutsättningar. Tilläggas skall att man slipper det buller som 
lätt kan uppstå i ett mekaniskt system. Men om man lägger ner tid och pengar 
på ett välprojekterat självdragsystem kan det mycket väl fungera utmärkt.  

2.2.4.2 Fläktförstärkt självdrag 

En variant på självdragsystem är fläktförstärkt självdrag. Spjäll, fläktar och 
termostater är exempel på komponenter som kan hjälpa till att reglera klimatet. 
Fläktarna kan med fördel vara möjliga att stänga av när man är borta och så 
vidare. På det sättet kan man behovsreglera hela systemet [6].  
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2.2.4.3 FTX-system 

Den vanligaste ventilationen i extremt  
energisnåla hus är dock mekanisk  
ventilation i form av FTX-system.  
Systemet är en vidareutveckling av FT- 
system som är en från- och tilluftsventi- 
lation. FTX används i lokaler som kräver         Bild: FTX-aggregat [48] 
stor luftomsättning eftersom problem  
med dålig luftkvalitet annars kan uppstå. Aggregatet består av en FT-del med 
värmeåtergivningsapparat för återvinning av frånluftsvärmen.  
Man talar om två olika växlare, plattväxlare och roterande växlare. I 
plattvarianten skiljs från- och tilluft av plattor som fungerar som värmeledare. 
Den roterande är en cyklisk växlare där en sektor av rotorn omväxlande berörs 
av det värmande och det värmda mediet [19]. Om man bygger tätt och 
välisolerat så klarar man sig i vissa fall med den värmeåtergivning som 
systemet bistår med. Systemet klarar dock oftast inte av att generera samma 
goda inneklimat som det fläktförsedda självdragsystemet gör. För att 
värmeväxlingen och ventilationen skall fungera riktigt krävs visst underhåll i 
form av filterbyte och att hålla rent, tilluftskanalerna måste vara fria från smuts 
och partiklar. För att systemet skall generera tillräckligt mycket värme för att 
fungera som ensam värmekälla måste verkningsgraden vara hög, helst över 80 
%, vilket endast ett fåtal produkter på marknaden klarar idag. Man måste också 
vara noga med var man tar tilluften ifrån, för att få en jämn kvalitet. Att placera 
tilluften i ett burspråk eller liknande kan vara att föredra, då vinden inte 
påverkar nämnvärt.  

2.2.4.4 Passiv solinstrålning 

En passiv värmekälla som energisnåla hus utnyttjar är solinstrålning. Det är en 
relativt enkel åtgärd för att få in gratis värme då det behövs. Att ha stora 
glasförsedda ytor mot söder och slutna mindre väggar mot norr är ett bra 
riktmärke. De söderorienterade glaspartierna kan avvika söderriktning på ca 30 
grader utan att nämnvärd solinstrålning förloras. Under sommarmånaderna kan 
det dock vara så att solen som värmekälla inte är så eftertraktad, då det istället 
är viktigt att man har avskärmningar som skyddar från 
högsommarinstrålningen. Att ha långa takutsprång och liknande som fungerar 
som fasta markiser är ett vanligt inslag i passivhustekniken. En sak att tänka på 
är att använda ett medium som har möjlighet att magasinera solvärmen, så man 
kan utnyttja energin även då solen inte ligger på. Att mediet sen kan sprida 
värmen så ett jämnt inneklimat erhålls är att föredra.  

Ur Lindås-projektet framgick däremot i uppföljningen att den passiva 
solinstrålningen inte är så betydande på våra breddgrader [26]. Kostnaden och 
tiden det tar att utforma och bygga ett väl fungerande solinstrålningssystem 
behöver alltså inte betyda någon markant besparing totalt sett.  



Teoretisk bakgrund, litteraturstudie 

 22 

2.2.4.5 Solfångare 

Att utnyttja solen genom solfångare  
är ett annat sätt att ta tillvara på  
gratisenergi. Den vanligaste formen  
av solvärme i Sverige är ungefär  
5-10 m2 stora solfångare som integreras  
i eller placeras på hustak. Systemen  
bygger på att värmen förmedlas till  
uppvärmning av antingen kranvatten  
eller rumsvärme, eller både och.  
Systemet består av paneler,   Bild: solpanel [45] 
ackumulatortank och ett så kallat  
systempaket som innehåller pump, ventiler, expansionskärl, regleranordningar 
med mera. Med ett sådant system kan ca 30 % av uppvärmningen och 50 % av 
vattenvärmningen tillgodoses i ett småhus.  
I flerbostadshus, där väggarnas storlek är större i förhållande till taket, kan 
alternativa lösningar anammas, genom till exempel förvärmning av inluft i 
fönsterbröstningen. Detta är lite svårt att använda för oss då skuggor på 
byggnaden är omfattande, men det finns exempel på där det använts, till 
exempel i Ekohuset Porten i Norrköping. 

Det finns olika sorters solfångare; koncentrerade, plana och vakuumsolfångare, 
varav de två sista fungerar i Sverige. Koncentrerade solfångare tar enbart upp 
direkt ljus och inte diffust, det vill säga reflekterat ljus, som är vanligare i vårt 
klimat. De plana består av absorbenter som ligger i vatten eller olja, som i sin 
tur är isolerat ned mot taket och täckt med glas eller plast på ovansidan.  

Solen värmer alltså upp vattnet och absorbenterna, som via värmeväxlare för 
vidare värmen till tappvattnet i en ackumulatortank. Vakuumvarianten fungerar 
på ungefär samma sätt; absorbenterna (koppar/aluminium-legering eller 
svartmålat glas) ligger i vakuumförsedda glasrör. Värmen går vidare via 
värmeväxlare in till tappvattnet i ackumulatortanken som sedan fungerar som 
en buffert för varmvattnet.  

 
Förutsättningarna för ett solfångarsystem är inte de allra bästa eftersom taket är 
ett valmat pulpettak med en mycket begränsad yta mot syd. 
Solfångarleverantören Aquasol i Örebro [45] rekommenderade ett system med 
plana solfångare som enligt projektansvarig Thomas Reidarsson skulle ge oss 
ca 27500 kWh i uppvärmningseffekt till vattnet per år [72]. För de 33 
lägenheterna i huset landar det årliga varmvattenbehovet på motsvarande 90576 
kWh enligt ENORM-beräkningarna. Det resulterar alltså i att med solfångare 
på taket så täcker vi ca 30 % av det årliga behovet. Priset för en fullständig 
installation är i vårt fall ca 350 000 kronor plus moms. Om man ser till ren pay 
back-tid så dröjer det ca 20 år innan man gör direkt förtjänst av installationen. 
Tilläggas skall att den siffran gäller om kW-priset mot förmodan inte höjs de 
kommande 20 åren. Man ska också ha i åtanke att det inte enbart är ekonomisk 
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pay back-tid som är intressant, den ’gröna’ energi man får av solpanelerna är 
ett fullgott skäl att installera systemet. 
 
Den tekniska detaljutformningen, såsom integrering i takkonstruktionen och 
rördragning går vi som tidigare nämnt inte in på. Något som skall 
uppmärksammas är dock att ackumulatortanken till ett system i vår storlek blir 
väldigt stor, cirka fem kubikmeter. Av utrymmesskäl placeras den lämpligast i 
källarutrymmet. Tyngden på tanken blir dryga 50 kN, som då blir en relativt 
koncentrerad last på plattan. 

2.2.4.6 Jordvärme 

Jordvärme kan utnyttjas genom att vatten pumpas genom ledningar som är 
nedgrävda i marken runt huset. Det är även möjligt att placera ledningarna 
under huset. Det finns tyvärr ingen egen mark att utnyttja runt vårt hus och 
därför slopades detta utan vidare efterforskning.  

 

 

 

 

 

 

Bilder: Jord- och bergvärme [61] 

2.2.4.7 Bergvärme 

Bergvärme är något som kommit starkt de senaste åren. 
Genom att pumpa ner vatten i berggrunden i ett slutet system kan man utnyttja 
bergets värme när vattnet sedan kommer upp. Vattnet går in i en värmepump 
där värmen tas till vara och det kalla vattnet går ner i berget igen. Energin 
används oftast till att värma både inneluften och varmvattnet. Djupet på 
borrhålet varierar kraftigt beroende på hur långt det är till berggrunden, vilken 
bergart det är, värmepumpens effekt och det geografiska läget. En installation 
till en villa kostar mellan 100 000 och 150 000 kronor och resulterar i att 
uppvärmningskostnaden pressas ner till en tredjedel, ibland en fjärdedel av den 
ursprungliga. 
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2.3 Husets nuvarande utformning 

Nedan redovisas övergripande hur husets  
olika delar ser ut i dag. Delarna är de som  
tänkts modifieras för att lämpa sig i  
passivhus.  

2.3.1 Grund 

Principen är en vanlig platta på mark  
med underliggande isolering, 50 mm  
Ecoprim cellplast, endast under voterna  
och 250 mm dräneringslager.  
Huset vilar på sand. 

2.3.2 Källarvägg 

Källarväggen består av platsgjuten 160 mm  
betong, 190 mm lättklinkerblock, 100 mm  
cellplast och 300 mm dränerande  
motfyllning. Vägg som vätter mot trappa  
ner till källaren har istället för dränerings- 
lager och isolering 25mm puts. Ovanpå  
lättklinkerblocken muras sedan 120 mm  
tegelvägg med en skalmursskiva på  
50 mm innanför. Tegelväggen har ett 
lager puts på 20mm som blir sockel  
mot mark.  

 

                Bild: detalj 1, 2 och 3 [ritning] 
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2.3.3 Vägg våning 2-6 

Inifrån och ut består utfackningsväggarna av 13 mm gips, ångspärr, 145 mm 
mineralull, 9 mm gips av utekvalitet, 50 mm skalmursskiva, 43 mm luftspalt 
och 120 mm tegel.  

2.3.4 Vägg våning 7 (Takvåning) 

Översta våningen skiljer sig en aning från de andra på grund av taket från vån 6 
som fortsätter en bit upp på väggen. Inifrån och ut: 13 mm gips, ångspärr, 145 
mm mineralull, 9 mm utegips, 34 mm spikläkt och i nedre delen 23 mm 
råspont, underlagspapp och uppdragen takplåt. I övre delen sitter en 
fibercementpanel på platsen där plåten sitter på nedre delen av väggen. 

           Bild: Takvåningens vägg och tak i befintligt utförande [egenproducerad ritning] 

2.3.5 Tak ovan våning 6 

Det lilla taket är bara 1,1 m djupt och består av 230 mm betong; 40 mm +190 
mm av filigrantyp, lösull med avtagande tjocklek men är aldrig mindre än 300 
mm, åsar, 23 mm råspont, underlagspapp och bandad plåt. 
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2.3.6 Tak ovan våning 7 

Det huvudsakliga taket består av 2x13 mm gips, 28 mm glespanel, ångspärr, 
undre regelverk, 400 mm lösull, 23 mm råspont, underlagspapp och bandad 
plåt. 

2.3.7 Fönster och dörrar 

Fönster är i dag av märket Velfac, isolerglasrutor utan fyllning, 2-glas med 
öppningsfunktion till lägenheter och ej öppningsbara i källare och entré. U-
värdet är 1,30 enligt fönsterspecifikationen. Fönsterdörrar är också Velfac och 
av samma typ som fönster.  
Ytterdörr i entré och i källare är från Swedoor. U-värdet för dessa dörrar är 
1,00.  

2.3.8 Installationer 

Uppvärmning idag sker med fjärrvärme tillsammans med en FTX-växlare. 
Installationen med aggregat och dylikt är placerad i fläktrummet i källaren. Här 
finns även varmvattenberedare som också värms av fjärrvärmen.  

Vi strävar efter att fjärrvärmen skall kunna ersättas fullständigt av ett kraftigt 
FTX-system med bättre värmeåtergivning än vad som finns idag. Tappvarm-
vattnet måste värmas på ett alternativt sätt om fjärrvärmen utesluts vilket är 
något som utreds i kap 3.1.4.  

2.3.9 Bedömning 

Förutsättningarna är goda för att utforma den här byggnaden till passivhus. Det 
understöds av att det är många mindre lägenheter och därmed fler människor 
och utrustning som kan avge gratisenergi. Det som skulle önskas är att huset 
var mer fristående så att skuggor inte skulle störa i den utsträckning de idag 
gör. Om huset projekterats som passivhus från början skulle man kanske ha valt 
en annan typ av tak, till exempel pulpettak med lutning åt söder, för att kunna 
utnyttja solpaneler maximalt. Vi anser att huset är i grunden väl utformat. 
Installationer såsom en FTX-växlare i separat rum och styrd ventilation till 
lägenheterna, tillsammans med en bra utformning på väggar och tak, ger oss 
goda förutsättningar för vidareutveckling. 
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3 Genomförande 

Befintliga handlingar hämtades från före detta Midroc Construction i 
Jönköping. Huset projekterades om genom att teoretiskt byta ut material och 
funktionslösningar till energieffektivare alternativ. Materialen vi valde skulle 
helst vara mer miljövänliga ur alla perspektiv än de som har använts, inte bara 
energimässigt. Det sammanställdes i ett nytt anbud som jämfördes med det 
gamla och pay back-tiden på merkostnaden beräknades. 

3.1 Detaljutformning 

För att ge en överblick över de konstruktioner som vi förändrat gjordes 
överskådliga ritningar i CAD2006. Detaljernas utformning beskrivs nedan.  

3.1.1 Platta på mark med källarvägg mot luft och te gelvägg 

Eftersom plattan från början inte alls var  
isolerad mer än under voterna, utökades  
isoleringen till 200 mm EPS under plat- 
tan och runt balken. Även källarväggen  
tilläggsisolerades lika mycket och 190  
mm Leca-block byttes ut till 340 mm.  
Det var nödvändigt för att tegelfasaden  
skulle ha något att vila på. Bakom tegel- 
fasaden har vi bytt ut den befintliga 50- 
mm skalmursskivan till 2x 100mm.  
På insidan väggen infördes 45 mm isoler- 
ing med indragen ångspärr. På så sätt är  
det lättare att åstadkomma en tätare  
konstruktion vilket är mycket viktigt på  
passivhus. Lite uthyrbar area stals i och  
med den innersta tilläggsisoleringen men  
konstruktionens funktion ansågs vara  
viktigare. 

 

 

 

 

 

Bilder: Detaljer på förslag till utförande 
[egenproducerade ritningar] 
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3.1.2 Takvåningens vägg 

Fibercementplattorna och plåtuppdraget ersattes med putsad fasad. På så sätt 
kunde vi behålla färgen och ytstrukturen som fibercementen erbjöd och 
samtidigt få ett bättre U-värde genom att kunna isolera mer bakom putsen. Vi 
lade även till indragen ångspärr på liknande sätt som på väggarna på våning 2-
6. Anledningen till att vi ’bara’ behöver 170 mm isolering till skillnad från 
tegelväggens 200 mm, är att avsaknaden av luftspalt gör att väggens ytskikt får 
tillgodoräknas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.3 Tak 

Bara en marginell förändring gjorde på taket; lösullen utökades från 400 mm 
till 550 mm. 

Bild: Detaljer på förslag till utförande [egenproducerade ritningar] 
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3.1.4 Val av ventilations- och värmesystem 

Ventilation 
Lars Tylén på Rec-Indovent var den person vi först var i kontakt med när det 
gällde ventilationssystemet i byggnaden [73]. Rec-Indovent tillverkar FTX-
aggregaten Temovex som är de aggregat som används i stor utsträckning i 
passivhus som byggts i Sverige. Värmeåtergivningen är hög och alla aggregat 
jobbar på drygt 80 % och den minsta har hela 87 % temperaturåtergivning [55]. 
De små aggregaten passar husets mindre lägenheter perfekt, eftersom kravet på 
värmeåtergivningsgrad är högt och luftflödet inte är så stort.  

Det befintliga aggregatet är centralt och  
placerat i maskinrummet i husets källare.  
Det är ett Fläktwoods EC 04 som klarar  
upp till 7000 m3/h i luftflöde. Värmeåter- 
givningsgraden är 63 %.  

De aggregat som Rec-Indovent producerar  
är av mindre typ, upp till 2000 m3/h. Vårt  
hus har ett flödesminimum på 4800 m3/h.       Bild: Fläktwoods EC 04 [62] 
Lars Tylén menar att de arbetar mot ett  
bättre inomhusklimat, som man får om man kan reglera mer individuellt och 
behovsinriktat, det vill säga installera flera mindre aggregat. Det behöver inte 
kosta mycket mer heller säger han.  
Lars Tylén rekommenderar ett aggregat i varje lägenhet när det gäller 
passivhus. Då kan alla påverka sitt klimat helt själva och man blir även mer 
medveten om att värme faktiskt kostar pengar, vilket gör att färre ”eldar på 
onödigt mycket”. Martin Gustafson på Peab och Rune Eskilsson på 
Ingenjörshögskolan Jönköping menar också att fler mindre aggregat har liten 
inverkan på ekonomin i byggskedet, för att senare ha en positiv inverkan i 
bruksskedet [74][75]. Vi valde således att välja bort det befintliga centrala 
systemet. 

Efter att ha diskuterat val av aggregat med Lars Tylén kom vi dock fram till att 
de inte hade något aggregat som var litet nog. Vi erbjöds modellen Temovex 
250 som arbetar upp till just 250 m3/h i luftflöde. Priset på dem var 19 000 
kronor. Vi valde att undersöka om det fanns några alternativ. 
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Systemair visade sig ha ett litet aggregat som passar våra en- och tvårummare; 
en roterande växlare som benämns VR 250 EH/B och som i vårt fall kan 
placeras i taket. Modellen har en lackerad kåpa som gör att den inte stör 
rummets utseende nämnvärt. Mycket arbete har lagts ned på ljudnivån i fläkten 
som går mycket tyst och inte stör omgivningen. Värmeåtergivningen är dock 
sämre än Temovex variant, ca 77-85 % beroende på luftflöde. Mikael 
Rosenkvist på Systemair i Göteborg kontaktades och han gav en offert på 136 
enheter, en för varje lägenhet och en till varje tvättstuga [76]. Priset blev då 
12 000 kronor per aggregat, det vill säga 7 000 kronor billigare per enhet än 
Temovex.  

I ENORM jämfördes de två alternativen. Systemairs variant gav 21 
uppvärmningsdagar per år som måste extravärmas förutom FTX:ens 
värmeåtergivning. Temovex gav 9 dagar.  
Vi beslöt oss för att välja Systemairs variant; mellanskillnaden anser vi inte 
löna sig. 

Värmesystem 
För att värma upp tappvattnet räcker det inte med enbart solvärmen. I det 
befintliga huset tas all värme från fjärrvärme. Installationskostnaderna och 
kWh-priset för fjärrvärme talar dock för att satsa på annan värmekälla. Men det 
är osäkert om bergvärme passar marken i centrala Jönköping, då det är allmänt 
känt att staden vilar på sand och att det kan vara långt till berggrunden. Så för 
att undersöka om det var möjligt att installera bergvärme över huvud taget 
kontaktades en lokal aktör, Mullsjö Brunnsborrning. De sade att de har borrat i 
närheten innan, ca 300 m därifrån och att det var någonstans mellan 30 och 36 
m till berggrunden. Vidare påpekade de att Jönköpings kommun hade borrat 99 
meter på Ekhagen, innan de stött på berggrund men hade ändå fått lönsamhet 
[77]. Därför skulle bergvärme inte vara några problem att installera. För att 
undersöka lönsamheten konsulterades Gunnar Eklund på bergvärmepumps-
leverantören IVT, och han ansåg också att det skulle löna sig [78]. Så vi 
bestämde oss för att utreda bergvärmen vidare. 

Uppvärmningen i huset gäller framförallt varmvatten, men också några få dagar 
om året då luftvärmeväxlarna inte klarar att hålla rätt temperatur inomhus. 
Gunnar Eklund menade att det behövs två borrhål á 160 m för att täcka 
varmvattenbehovet och tilluften i luftvärmeväxlarna. Eftersom solvärmen inte 
kunde utnyttjas i lika stor utsträckning under vinterhalvåret som under 
sommaren, dimensionerades bergvärmen efter husets behov under vintern då 
den beräknades klara hela behovet. IVT rekommenderade en Greenline 
HT+E17 värmepump med 9 kW inbyggd elpatron. Den klarar av att jobba mot 
både solvärmens ackumulatortank (genom en egen värmeväxlartank) och 
FTX:ens aggregat. På så sätt minskas antalet utrymmeskrävande installationer.  

De priser som gavs från IVT var; 
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Greenline HT+E17 54 000 kr 
Borrhål 2 x 160 m  80 000 kr 
Värmeväxlartank 10 000 kr 

S:a                                 145 000 kr 

(+ installationskostnader) 

I och med att bergvärmen klarar hela behovet under vintermånaderna så klarar 
den förstås det samma på sommaren. Solvärmen är alltså bara ett komplement, 
som är så gott som gratis i drift (drar som två 60 W lampor) men har en dyr 
installationskostnad. Takets del i söderläge behöver projekteras om och hänsyn 
till rördragning och dylikt måste tas vid installation. Dessa faktorer 
sammantaget, gör att solvärmen inte lönar sig anser vi.  

Gunnar Eklund kontaktades än en gång för att diskutera hur bergvärmen skulle 
dimensioneras utan solvärmen. Två förslag diskuterades; båda innefattade det 
faktumet att vi behöver borra mer för att optimera ackumulatortankens storlek 
som är onödigt stor (5 m3) om man inte har solvärmen. Det första alternativet 
var att behålla den befintliga värmepumpen och då riskera att behöva använda 
el-patronen lite mer. Det andra var att byta värmepumpen mot en större variant, 
G26U, med en 2 m3 ackumulatortank, och då kunna utesluta el-patronen helt. 
Inköpskostnaden är förstås större, offerten som mottogs ser ut så här; 

Borrning 4x150 m  150 000 kr 
Värmepump G26U     89 000 kr 
Värmeväxlartank     16 000 kr 
Underkylarväxlare       3 000 kr 

S:a   258 000 kr 

(+ installationskostnader) 

Det är svårt att uppskatta hur mycket el-patronen skulle behöva användas och 
att rättvist jämföra kostnaden för den, gentemot den högre effektiviteten i den 
större pumpen utan el-patron.  
Det finns dock schablonvärden på hur effektiva pumparna är; med den mindre 
pumpen kan man räkna med värmefaktor 3 för varmvattnet och 4 för den 
större. (Värmefaktor = Värmeenergi/Elenergi). Eftersom huset kommer att 
kräva ca 90 000 kWh/år för varmvatten så görs besparingen: 

kr750022500
4

90000
30000

3

90000 =






 =−






 =  

Besparingen är alltså mellan 7 000 och 8 000 kronor per år genom att använda 
den större, effektivare pumpen. Detta värde ger en rimlig pay back-tid på 
merkostnaden. Därför väljer vi det sista alternativet med det större systemet.  
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Extravärmning 
För att klara av de dagar då inte FTX:en förmår att tillgodose husets 
värmebehov så behövs en extern energikälla. El-patroner tycks vara vanligast. 
Alternativ till detta har diskuterats, bland annat med Mikael Karlsson på Habo 
Plåt & Vent [79]. Vi föreslog att på något sätt utnyttja bergvärmens energi i 
FTX:erna, genom att när det behövs, leda in en del av tappvarmvattnet i  

FTX:en. ’Spillvattnet’ skall sedan ledas tillbaka till ackumulatortanken. Mikael 
Karlsson trodde inte på idén, men föreslog möjligheten att koppla in VVC:n på 
något sätt för att utnyttja värmen därigenom. Det lät intressant, men vi ansåg att 
det var för mycket jobb att fördjupa oss i saken. Vi räknar med att det blir 
billigare att extravärma på detta sätt än genom direktel, vilket gör vårt val av 
aggregat med lite sämre verkningsgrad mer berättigat.  

3.1.5 Jakt efter bättre fönster 

Tillverkarna anger vanligtvis två olika U-värden, ett för glaset och ett för hela 
fönstret inklusive karm. Flera tillverkares hemsidor refererar till enbart glaset, 
kanske för att det låter bättre? Det enda värdet som är intressant för oss är hela 
konstruktionens värde då det är detta som vi baserar beräkningarna i ENORM 
på. I Lindås-husen sitter fönster med U-värdet 0,85 W/(m2K) som tidigare 
nämnt var vårt riktmärke [49]. 0,85 är ett mycket lågt värde som ganska få 
tillverkare uppfyller. 

Velfac 
Velfac är leverantören till de fönster som idag sitter i husen på Kvarteret 
Preussen. Daniel Johansson på Velfac berättar att det är två-glas och har ett U-
värde på 1,4 W/(m2K) men med en ny mätmetod 1,58 [68]. Det som finns att 
välja på för oss är ett 3-glasfönster med Argonfyllning som mäter 1,23, också 
enligt den nya mätmetoden, och detta är det bästa som kan uppbringas från 
Velfac [53]. Velfac skulle försöka hinna med att inkomma med en ny offert till 
projektet. Detta gjordes dock aldrig. 

Trarydsfönster  
Trarydsfönster kunde tyvärr inte uppbringa bättre värden än 1,2 W/(m2K) med 
motiveringen att de mestadels är en mängdtillverkare och satsar på vanligt 
förekommande lösningar och ingen spjutspetsteknik. Trarydsfönster blev därför 
inte aktuella för detta projekt. 
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Elitfönster 
Elitfönster kontaktades och påpekade  
problematiken med kondens. De  
bekräftar rekommendationen på 1,2  
W/(m2K) men tillägger att glaset i  
sig kan vara 0,8. Används fönster  
med U-värde under 1,0 på hela  
konstruktionen kan det bli så  
problematiskt att det är imma på  
rutan hela tiden. Utöver den  
informationen hävdar de att Velfac  
inte anger U-värde för hela sin              Bild: Elitfönster [59] 
konstruktion utan bara för glaset [69].  
Men Velfac i sin tur hävdar att det tidigare nämnda fönstret har 1,23 för hela 
konstruktionen och så lågt som 0,7 på glaset [68]. Genom Beijer Bygg som 
återförsäljare skulle vi kunna få en offert på våra önskade fönster. Denna offert 
fick vi tyvärr inte heller. 

Vägledning 

För att få lite hjälp och vägledning angående kondensproblematiken och de 
olika tillverkarnas smutskastning på varandra, tog vi hjälp av arkitekt Hans 
Eek. Lindås-husens 0,85 W/(m2K) är svårt att finna hos de vanligaste 
fönstertillverkarna. Han säger att  
problematiken med fukt förvisso är känd,  
men trots att Lindås har så låga värden har  
de inte haft problem med detta. De inflytt- 
ande blev upplysta innan, så de var med- 
vetna om att det skulle kunna förekomma.  
Hans Eek hade inte mycket till övers för  
svenska fönstertillverkare eftersom de inte  
verkar veta hur det förhåller sig. Han  
rekommenderade istället att vi skulle  
kolla upp en norsk tillverkare, NorDan,  
som har fönster ner mot 0,7 för hela  
konstruktionen [70]. Detta visade sig inte  
stämma, det bästa de hade var på 0,8. 

               Bild: kondens på fönster [60] 
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NorDan  
NorDan är Skandinaviens största fönstertillverkare, med fabriker i Norge och 
Sverige. De delar in sina fönster i klasser där klass 4 har U-värde <0,8. Det 
anges särskilt att det är gjort för passivhus. För beräkning av kostnad för denna 
typ av fönster; N-tech Passiv Super Spacer med U-värde på 0,8, valde vi att 
använda oss av deras eget program som laddades ner från hemsidan. För priser 
använde vi deras rekommendation om att lägga till 30 % på ordinarie pris på ett 
standard två-glas [37][71]. 

Prislappen slutade på 941 500 NOK men får tyvärr anses vara mycket osäkert. 
Flera storlekar fanns inte och den exakta fönstertypen gick inte att välja i 
programmet. Tyvärr ansågs dessa faktorer och fler därtill inte ge ett tillräckligt 
noggrant pris och därför skickades en offertförfrågan.  
Det offererade priset hamnade istället på 812 000 SEK som ska jämföras med 
462 500 från Velfac för de befintliga. Fönterdörrar med U-värde 0,8 gick inte 
att uppbringa, utan 1,0 fick det bli istället. Offerten ligger som bilaga 4.  
 

Sammanfattning 
Tre olika tillverkare tillfrågades om offert; Elitfönster, Velfac och NorDan men 
bara NorDan ställde upp. Vi hamnade i en något svår situation eftersom vi 
representerade ett projekt som inte skulle genomföras utan bara konstrueras på 
papper och därför var leverantörernas benägenhet mindre att ställa upp och ge 
offert. Det tillsammans med den begränsade tiden gjorde att det blev svårt att få 
in fler offerter. Offerten som erhölls var ändå den som var mest intresserant 
eftersom det var de fönstren som var mest önskvärda. Något att jämföra med 
hade dock varit önskvärt.  

Just kondensrisken finns det anledning att utreda men är inget som innefattas i 
detta examensarbete. Det kan däremot finnas anledning för andra 
examensarbeteare att studera den problematiken. 

3.2 Kondensriskberäkning 

För att få bekräftat att våra konstruktioner verkligen var praktiskt genomförbara 
gjorde vi kondensriskberäkningar på vissa delar på huset. De fall som var 
aktuella var: 

• Källarvägg (sockel) 

• Tegelvägg 

• Takvåningens vägg 

• Tak 
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Källaren diskuterades och Rune Eskilsson på Ingenjörshögskolan i Jönköping 
ansåg inte att den konstruktion som vi hade tänkt skulle vålla några problem 
[75]. Fukthandbok [12] anger att marken håller cirka 15ºC på sommaren vilket 
är ungefär lika inomhustemperaturen och då sker ingen större vandring av vare 
sig fukt eller värme genom väggen. På vintern håller marken cirka 5ºC. Något 
fukttillskott av påtaglig grad sker inte i källaren, knappt några människor vistas 
där och tvättstugan är inte placerad där heller. Konstruktionen ska därför inte 
vara några problem att genomföra och någon beräkning anses därför inte 
nödvändig. 

Rune Eskilsson påtalade riskerna med att isolera väldigt mycket på vinden. Det 
kan förkomma kondensbildning mellan de två tätskikten, det vill säga mellan 
yttertaket och ångspärren. Den typen av problematik anser vi inte falla inom 
ramen för det här examensarbetet men vi är medvetna om att den finns. 

För alla beräkningsfall valdes det farligaste snittet. Det innebär att om kondens 
bildas i väggen görs det sannolikt kring ångspärren och därför genomförs 
beräkningen så att de kallaste komponenterna utifrån möter de varmaste inifrån 
vid ångspärren. 

I kondensriskberäkningar använder man sig av två parametrar som vi inte 
beskrivit innan; δ (delta) och Z. δ är ett materialspecifikt 
ånggenomsläpplighetstal och mäts i m2/s. Z är ånggenomgångsmotstånd och 
definieras som materialets tjocklek delat med delta, d/δ. 

3.2.1 Val av: δ och Z 

För bestämning av värden på δ och Z har vi tagit hjälp av tabeller i 
Fukthandbok [12], BYT2 [4] samt CE-certrifikat [44]. 

Tegel har ett intervall mellan 2,7-5,5x10-6 m2/s. Vi har inga vidare uppgifter om 
teglets densitet och väljer därför 2,7 då det ger en hög täthet och kan anses som 
sämsta fallet.  

Luftspalten sätts till 25 efter samråd med Rune Eskilsson [75]. 

Skalmursskivan är tätare än den inre isoleringen. Intervallet är 8-12 för en skiva 
med densiteten 200kg/m3 och vi väljer därför 8. 

Utegips anges i Fukthandbok till Z=2,7-3,5 i 80-90 % RF. Vi har en RF på 
85 % och väljer därför ett värde mitt i mellan; 3,1. 

Träregeln befinner sig i en RF mellan 35 och 70 %. δ anges till 0,2-0,9 för furu 
och gran. Vi använder ett värde mitt emellan; 0,5 

PE-filmen anges till Z>2000 så vi väljer 2000. 
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Mineralullen inne har en betydligt lägre densitet än den yttre; cirka 20-25 
kg/m3. Intervallet för en sådan isolering är 15-24 och vi väljer δ lika med 17. 

Innegipsen bestäms liksom utegipsen i förhållande till vilken RF den befinner 
sig i. Vi kan räkna med cirka 45 % inne. Intervallet anges till Z=5,6-7,2 för 
RF=35-70 %. 6,0 anser vi rimligt. 

För taket behövdes även värdet för lösullen. På Thermofloc:s hemsida fanns 
inte det men väl µ-värdet 1 [44]. I Fukthandbok anges mineralull ha samma µ-
värde och det motsvarar ett δ på cirka 17. Densiteten är ungefär den samma så 
vi valde därför det. 

Beräkningarna redovisas i bilaga 7. 
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3.3 Energiberäkning 

I Detta kapitel beskrivs hur energiberäkningen arbetats fram och jämförts med 
den som är gjord på huset i sin nuvarande form. Verktyget som använts är 
ENORM2004. 

Som riktlinjer används U-värden från Lindås-projektet [49], för att kunna  
uppskatta vilka värden som behöver åstadkommas för att energiåtgången ska 
bli tillräcklig låg.     

Byggnads-
del 

W/(m2K) 

Yttervägg 0,10 

Tak 0,08 

Golv 0,09 

Fönster 0,85 

Dörrar 0,80 

Tabell 2.2 U-värden på 
Lindåsprojektet 

 

 

Bild: U-värden Lindåshusen [63] 

Lindås-husen är radhus med två våningar och golvet upptar en stor procentuell 
andel av byggnaden. I kvarteret Preussen är det inte lika viktigt eftersom golvet 
i källaren har liten procentuell area, inte håller vanlig innetemperatur och ingen 
aktivitet försiggår där, inte ens med gratisvärme från tvättstugan eftersom den 
ligger en våning upp. Därför anses ett U-värde för golv tillräckligt om det 
hamnar i närheten av 0,09 W/(m2K). Värden för väggar och fönster är av högre 
prioritet. 

3.3.1 U-värden 

Samtliga data har tagits fram med hjälp av U-värdesprogramdelen i ENORM 
och redovisas i tabell 3.2.2 nedan. Utskrifter från programmet finns i bilaga 1. 
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Byggnadsdel Ber. U-värde Riktlinje fr Lindås
Vindsbjälklag 0,080 0,08
Väggar mot jord 0,099 0,10
Väggar mot luft, tegel 0,101 0,10
Väggar mot luft, sockel 0,071 0,10
Väggar mot luft, penthouse 0,114 0,10
Platta på mark 0,116 0,09
Fönster, fönsterdörrar 0,800 0,85
Dörrar 1,000 0,80
Tabell 3.2.2 Beräknade U-värden för Kv Preussen och riktlinjer  

3.3.2 Indata 

I den här delen av programmet inmatas alla värden som ligger till grund för 
energiberäkningen. Här refereras ofta till Atrio Arkitekter:s beräkning. Den 
kallas framöver bara för den ’gamla’ beräkningen. 

3.3.2.1 Flik 1: Allmänna uppgifter om byggnaden 

I första fliken anges vad byggnaden kallas och vilka olika delar den består av; i 
vårt fall lägenheter och förråd.  
I respektive zon anges vilken verksamhet som finns; ’bostäder’ respektive 
’annan uppvärmd area i flerbostadshus’.  
Det ska också anges vilken täthet byggnaden har. Boverkets Byggregler, BBR, 
anger att: 

”Byggnadens klimatskärm skall vara så tät att det genomsnittliga 
luftläckaget vid ±50 Pa tryckskillnad inte överstiger 0,8 l/sm2 för bostäder 
och 1,6 l/sm2 för andra utrymmen.” [2] 

Dessa värden är de som använts i den gamla beräkningen. I Lindås-projektet 
anges en täthet vid 50 Pa på q = 0,2-0,44 l/(sm2) (sekund och kvadratmeter), ett 
värde som vida understiger BBR:s krav. Vi väljer att sänka värdena i vår 
beräkning till 0,4 i både lägenheterna och förråden. Värdet är vanligtvis svårt 
att uppnå eftersom det ställer höga krav på gott hantverk och alltså innebär fler 
arbetstimmar. En problematik vi ställts inför är vilket värde man ska räkna med 
och hur många fler timmar man ska införa i kalkylen.  
Hans Eek tillfrågades om hur man skulle ta hänsyn till det här. Han menade att 

”Om personal informeras och sattes in i vilken noggrannhet som krävs så 
behövde man heller inte räkna med någon merkostnad.” [70] 
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Värmekapaciteten införs också under flik 1. Det är ett mått på hur mycket 
energi det går åt att värma upp ett material. SI-enheten för värmekapacitet är 
Joule/Kelvin (J/K). Ett materials värmekapacitet beror, förutom på materialet 
självt, på rådande temperatur och tryck [3]. Detta beräknas i programmet 
genom att man inför vilket material som finns i innerväggar och tak i respektive 
zon. 

3.3.2.2 Flik 2: Val av ort. Rumstemperaturer. Köldbryggor. 

Här ska orten anges för bestämning av utetemperaturen; Jönköping, och den 
avsedda innetemperaturen för de två zonerna anges till 20 respektive 17°C, lika 
den gamla beräkningen.  
Den ickeisolerade källargrunden har vi tidigare ifrågasatt, men Martin 
Gustavsson  hävdar att det inte är så intressant att isolera den då ingen aktivitet 
finns där [74]. I beräkningen har de ändå räknat med att den är uppvärmd där 
vilket vi finner motstridigt. Därför förändrar vi det att genom att införa 200 mm 
isolering. 
Linjära och punktformiga köldbryggor skall också anges. Murkramlor räknas 
inte med här då de finns med i beräkningen för U-värdet på väggen genom ∆Uf. 
Däremot tas hänsyn till bjälklagens anslutning till väggen, byggnadens 
höjdsträckta hörn och balkongplattor. Detta beräknas genom ett hjälpprogram i 
ENORM. Men ψ -värden (psi) för de olika delarna valjer vi att beräkna för 
hand och låter programmet multiplicera det med den aktuella längden som 
mättes på ritning, eller det exakta måttet om det angivits. I bilaga 2 redovisas 
beräkningen. Till vår hjälp har vi använt oss av Isolerguiden 04 [20]. ψ får i 
vissa fall anses vara överslagsmässiga eftersom exakta konstruktioner inte finns 
att välja i Isolerguiden. Man får istället utgå från givna konstruktionslösningar i 
boken och anpassa dem till den egna konstruktionen.  

3.3.2.3 Flik 3: Areor för olika delar av den omslutande ytan 

De olika areorna fanns beräknat sedan innan. Vi visste inte varifrån de olika 
areorna var tagna, så de kontrollberäknades. De nya värdena skiljde sig ca 5 % 
mot de gamla. Beräkningen får anses elementär och redovisas därför ej. 

3.3.2.4  Flik 4: Korrigerande värmegenomgångskoefficienter för 
omslutande ytor 

Här infogas alla U-värden för de tidigare angivna areorna under föregående 
flik. U-värden beräknades i ENORM:s programdel ’U-värde’. Se 3.3.2. 
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3.3.2.5 Flik 5: Glasareor och solinstrålningsdata 

Solfaktor väljs med avseende på fönstrets typ och antal glas. Från tillverkarens 
hemsida togs instrålningsdata och införde under fliken [37]. Solvärden för orten 
valdes till Stockholm lika den gamla beräkningen.  
Avseende avskärmningsfaktor väljs 0,75 som programmet föreslår eftersom 
vidare uppgifter sakna. Skuggor från de intilliggande husen kan påverka i en 
omfattning som kräver en vidare analys men som inte berörs. 

I kontakt med Gunnar Eklund på IVT anser han och många konsulter att 
ENORM kraftigt övervärderar värdet på söderfönster. Han föreslår att vi ska 
använda samma värde som för öster/västerfönster istället [78]. Vi litar på hans 
omdöme och ändrar därför på detta. 

3.3.2.6 Uppgifter om värmesystemet 

Här anges hur basvärmesystemet är utformat. Ett hjälpprogram finns även här. 
Tidigare har vi nämnt hur vi har tänkt oss och de olika komponenterna valdes 
under respektive rubrik. Dimensionerande framledningstemperatur ändrades till 
35°C, från förvalda 25°C eftersom de kurvor som angivits för pumpen i 
produktbladet vi fick från Gunnar Eklund på IVT hade 35°C som lägsta 
framledningstemperatur.  

3.3.2.7 Indata för beräkning av värmepumpens besparing 

Här infogas provningsdata för värmepumpen, avgiven värmeeffekt och tillförd 
eleffekt vid olika temperaturer. Vanligtvis kan information om pumpar hämtas 
från en lagrad databas i programmet. Pumpen vi valde fanns inte där, och 
därför kontaktades leverantören, IVT, direkt och dessa siffror infogades 
manuellt. Diagram över värmepumpens effektivitet finns i bilaga 5. 

3.3.2.8 Indata för beräkning av FTX-aggregatets besparing 

Den här fliken var nog det största problemet i hela arbetet; att få korrekta 
data visade sig vara mycket svårt. När Temovex kontaktades, fick vi indata 
som de erhållit från Svein Ruud på Statens Provnings- och 
Forskningsinstitut (SP)[73]. När Temovex senare valdes bort till förmån för 
Systemair och aggregat med ett mindre luftflöde, som passade våra mindre 
lägenheter bättre, kontaktades Svein Ruud direkt. Han kunde av sekretesskäl 
inte ge ut de data som behövdes [80]. Mikael Lönnberg, Laboratory Manager 
på Systemair förklarade att Systemair inte låtit prova aggregatet som ger den 
information som behövs till ENORM [81]. Därför slutade det med att vi fick 
välja indata för ett liknande aggregat som fanns i ENORM:s databas. Det som 
valdes var ett Metsovex K från samma leverantör med liknande luftflöde och 
verkningsgrad som VR 250 EH/B, det valda aggregatet från Systemair.  
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3.3.2.9 Ventilationsflöden och luftflöden under vardagar 

Här anges vilken typ av ventilation som installeras, det vill säga FTX, och den 
ventilerade volymen. Dessa värden hämtades från den gamla beräkningen med 
en modifikation; luftflöden under vardagar anges i m3/h och ska enligt BBR 
sättas till minst 0,35 i bostäder. I källaren kan det sänkas en aning men några 
helt klara riktlinjer anges inte för just källare. Därför sätts det också till 0,35. 

3.3.2.10 Styrda luftflöden under lördagar och söndagar 

Den här fliken är uppbyggd exakt som flik 9 och därför matas samma värden in 
här.  

3.3.2.11 Luftkanalers längder och värmeisolering 

Under den här fliken tas hänsyn till att det förloras en del energi på vägen till 
rummen. Exakt hur mycket är svårt att veta och därför finns det en 
hjälpfunktion. Programmet fyllde i sidan med schablonvärden baserat på typ av 
ventilation och vindsbjälklagets area. 

3.3.2.12 Hushålls- och fastighetsel, personvärme, varmvatten. 

Här kan man sätta in siffror från statistik och undersökningar om brukarnas 
vanor om man har sådant. Men man kan också låta programmets hjälpfunktion 
mata in alltihop med referensvärden från BBR vilket gjordes här. 

3.3.2.13 Kyl- och frysutrustning i lägenheter. 

Den utrustning som är med i den gamla beräkningen stämde inte utan har 
ändrats till Bosch klass A-skåp som drar ännu mindre el än de tidigare valda. 
Därmed avger de också lite mindre värme. Information om värmeavgivning för 
olika kylar och frysar finns som en inmatningsfunktion i programmet som 
automatiskt infogar alla data när man väljer produkt. 

3.3.2.14 Disk- och tvättutrustning i lägenheter. 

Lägenhetsutrustning är vanligtvis inte aktuell och ska inte räknas med i 
flerbostadshus enligt BBR även om någon enstaka maskin i lägenhet kan 
förekomma. 

3.3.2.15  Indata för gemensam tvättstuga i flerbostadshus. 

Liksom kylskåpsutrustningen ändrades även tvättmaskinerna. Maskinerna 
kommer från Miele. Effektdata inhämtades av Dan Modig, kontaktperson på 
Miele, då information saknades på hemsidan [82]. Torktumlare fanns inte med 
alls i den gamla beräkningen men det finns naturligtvis i huset, och även 
torkskåp. Dock kan man inte i ENORM infoga både och, utan bara 
’Torkutrustning’.  
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Därför gjordes en beräkning manuellt och för att sen infogas ett sammanvägt 
värde i ENORM. Dan Modig sade att de räknar med 60/40 avseende 
fördelningen mellan tumlare och skåp när de gör sina pay back-kalkyler och 
därför valdes det värdet.  

Mellan de två torkskåpen finns en stor energimässig skillnad som troligen 
förbigåtts. Med hjälp av Dan Modig som refererar till ett test från 
konsumentverket 1996, då olika skåp och tumlare testats, finner man en 
markant skillnad i effektivitet mellan stora och små skåp. I vårt fall då vi har ett 
stort skåp med dubbla dörrar och ett litet skåp med en dörr är energiåtgången 
per kilo tvätt 0,74 kWh/kg respektive 1,93. Torktumlaren är mest effektiv på 
0,66. Den går heller aldrig på tomgång då den stannar när tvätten är torr. Därför 
väljer vi att helt ta bort det lilla skåpet. 

Sammanfattningsvis väger vi samman energiåtgången/kg då 60 % av tvätten 
går i tumlare med energiåtgång på 0,66 kWh/kg/maskin, och 40 % med 0,74 
kWh/kg/skåp. Detta resulterar i en total energiåtgång på  

0,6x0,66 + 0,4x0,74 = 0,692 kWh/kg och maskin.  

Detta värde infogades i ENORM. 

3.3.2.16 Uppgifter om energipriser och taxor 

Här tog vi priser från den gamla beräkningen rakt av eftersom vi ville kunna 
göra en enkel jämförelse mellan de två ENORM-beräkningarna. Priser för 
energislag som inte längre är aktuella fylls inte i. [26] 

3.3.3 Energiberäkning 

Bengt Kjellberg på Atrio Arkitekter har gjort den befintliga energiberäkningen. 
Den har använts som utgångspunkt och befintliga värden som han använt har 
införts, med modifiering för de byggnadsdelar som förändrats och de 
installationer som bytts ut eller lagts till. Byggnadens areor är 
kontrollberäknade och ändrade i vissa fall. U-värden är naturligtvis ändrade till 
de aktuella. Vad gäller U-värden har en parallell kontroll genomförts, både 
Energiberäkningen och olika U-värden har provats för att få ”bra” värden på 
energiåtgången.  

Den slutgiltiga energiberäkningen finns redovisad i bilaga 5. 
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3.4 Ekonomisk analys – gammal/ny byggnad 

Midroc använde för sin nettokalkyl på Preussen mängdberäkningsprogrammet 
BidCon. Sammanställning av alla underentreprenörers offerter och 
nettokalkylen gjordes i Excel. Leverantören till BidCon gav oss tillstånd att 
använda Ingenjörshögskolans version och licens. Midroc gav oss hela kalkylen 
och kalkylsammanställningen och de använde vi som underlag för våra nya 
beräkningar.  

Stora delar av projektet låg på underentreprenad. Därför fick vi be om att få ta 
del av de aktuella offerterna och i vissa fall be om nya. Det gällde byggdelarna 
ventilation, värme och sanitet, murning, fönster och tvättutrustning. 

3.4.1 Ändringar i nettokalkyl 

Följande ändringar gjordes i nettokalkylen: 

Grundläggning 

Kantbalk:  
Form 0,15 m i tillägg på bredden 
Armering +15kg 
Btg +5,5 m3 

Kantbalk & bottenplatta 

Infogar 100 mm cellplast mot kantbalk 36,8 m respektive 200 mm 
under platta, 292 m2 

Källaryttervägg 

 Utökar cellplasten från 100 till 200 mm 

Utfackningsväggar 

Plan 2-6: lägger till 45x45-regel; +1840 m 
+45 mineralull 650 m2 
Plan 7: lägger till 45x45-regel; +1840 m 
+45 mineralull 650 m2 

Tak 

 Utökar isoleringen från 400 mm lösull till 550 mm 
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3.4.2 Offerter 

I alla offerter som nämns nedan gäller priserna för hela projektet, det vill säga 
att samtliga hus ingår, samt de två sophusen. 

3.4.2.1 Ventilation  

Vårt val att placera ett FTX-aggregat i varje lägenhet gjorde att en exakt 
ekonomisk utredning blev näst intill omöjlig för oss att göra. De nya 
förutsättningarna för rördragning, hänsyn till brandceller och så vidare medför 
att en exakt offert skulle ha behövts tas in från ventilationsleverantörer. 

Mikael Karlsson på Habo Plåt & Vent hjälpte oss att beräkna överslagsmässigt 
vad vårt system skulle kosta. Han räknade fram 3 400 000 kronor som ska 
jämföras med den gamla på 2 200 000. Mikael menar dock att deras 
underentreprenad var allt för billig. En slutsumma på 2 500 000 hade varit 
rimligare [79].  
TAC:s styr- och regleroffert för ventilationsstyrning avgick eftersom det ingick 
i de nya aggregaten. Däremot tillkom extra el-dragning och dosa till varje 
apparat. För pris tillfrågades Emma Ljungberg på Peab. Hon meddelade att det 
skulle kosta ca 900 kronor plus moms per uttag vilket gav ett sammanlagt pris 
på 120 000 [83]. 

3.4.2.2 Värme och sanitet (NVS) 

NVS tillfrågades om de kunde ställa upp med att ge ett pris på återstående 
installationer om man skulle ta bort allt som har med värme att göra. Det som 
skulle tas bort var alla radiatorer, ledningsdragning och fjärrvärmeinkoppling. 
De sa att man kan räkna med en 50/50-fördelning mellan sanitet och värme i ett 
konventionellt hus. I vårt hus var det 2,4 miljoner på värme och 2,5 på sanitet 
[84]. Därför drog vi av 2,4 miljoner. 
Även NVS hävdade att de hade gett ett mycket lågt pris på det här jobbet. 

3.4.2.3 Murning (Eriksson platt & mur, Nässjö)  

Vi behövde priser på ändringen i källarväggen, den tillkommande 
skalmursskivan på tegelfasaden och på putsning på plan 7. Kenneth Eriksson 
på Eriksson platt & mur ställde upp och räknade om sina gamla priser så som vi 
önskade det.  

Vi fick inte specificerat vägg för vägg men väl skillnaden mellan de gamla och 
de nya. Källarväggen blev 39 200 kronor dyrare, tegelväggen blev 374 400 
dyrare och puts på plan 7 kostade 235 000 [85].  
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3.4.2.4 Fönster (NorDan) 

Offerten från NorDan gäller för ett hus så den multiplicerades med fyra och 
infogades. Vad som inte var med var fönstren till sophusen eftersom vi inte 
hade tänkt inkludera det från början. Kostnaden för dem är dock liten och vi 
ansåg att den kunde ingå i prutmånen. NorDan var inte medvetna om att det 
gällde fyra hus så felet det innebar ansåg vi vara försumbart. 

3.4.2.5 Tvättstuga (Miele) 

Vi har tidigare nämnt att vi skulle plocka bort de små torkskåpen från 
tvättstugorna för att de var så energislukande och oeffektiva. Nytt pris 
införskaffades från Miele. Det avgick dock inte mer än ca 2300 kronor per skåp 
[82]. 

3.4.2.6 Övriga ändringar 

Plåtuppdragsarbetet på takvåningen som avgår till förmån för putsvägg 
uppskattades av oss kosta 30 000 kronor. Det beloppet dras av i offerten för 
plåtarbeten.  

3.4.3 Kalkylsammanställning  

Kalkylsammanställningen består av tio flikar i ett Excel-dokument där alla 
kostnader läggs ihop. På grund av sekretess kan vi inte gå in i detalj hur det är 
utformat utan ändringar beskrivs bara överskådligt här.  
För att vi enkelt skulle kunna jämföra vår nya kalkyl med den gamla utformade 
vi den på samma sätt.  

Löner till yrkesarbetare ändrades med det nya antalet timmar från BidCon.  
Vi ansåg att mer styrning och kontroll behövdes från tjänstemannasidan och 
därför lade vi även på en månads arbete för en arbetsledare. 
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4 Resultat 

4.1 Energibesparing 

I ENORM finns en programdel för jämförelse mellan två byggnader vilket vi 
hade tänkt utnyttja. Tyvärr kunde vi inte få originalberäkningen i digital form 
eftersom Atrio bytt beräkningsprogram efter att Preussen projekterades [86]. 
Det enda vi hade att tillgå var då papperskopian och därför redovisar vi de 
viktigaste förändringarna här som text och tabeller. 

Bengt Kjellberg på Atrio har använt sig av ENORM1000 och vi av 
ENORM2004. Skillnaden är knappt märkbar för de delarna av programmet 
som är aktuella.  

4.1.1 Relevanta skillnader 

U-värden 
Nedan följer en redovisning av U-värdena på huset då och nu. De nya finns 
även mer detaljerade i bilaga 1. 

 

Byggnadsdel  
Area 
lgh  

U-
korr  U-korr  

Area 
förråd 

   U-
korr    U-korr 

    Nytt Gammalt    Nytt Gammalt 
Vindsbjälklag  290,1  0,080 0,125       
Vägg,jord       137,9  0,099 0,319 
Vägg,luft  679,2  0,101  0,220       
Golvbjlg 1       296,3  0,116 0,169 
Golvbjlg 2             
Fönster m karm  262,5  0,800  1,300       
Dörrar m karm  67,1  1,000  1,000 2,1  1,000 1,000 
Yta 1,luft        79,2  0,071   
Yta 2,luft  64,8  0,114  0,154       
Yta 3,jord             

Köldbryggor, W/K    75,2  15,0   5,8 15,0 
Totalt U*A, W/K    451,5  676,3   49,5 104,9 
Tabell 4.1.1 U-värden med motsvarande byggnadsareor 

Tabellen är ett urklipp från ENORM:s resultatsida, kompletterad med de gamla 
U-korr-värdena så att en överskådlig jämförelse kan göras. 

 ’Dörrar m karm’ i tabellen avser både fönsterdörrar och ytterdörrar. Yta 1,luft 
är sockel med puts och Yta 2,luft är väggen på takvåningen. 
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Köldbryggorna är den post som visade den största skillnaden. Vi antar att Atrio 
räknat schablonmässigt här, medan vi var noggrannare och räknade med ett ψ 
för varje byggnadsdel och fick därför annorlunda siffror.  

Solinstrålning 
Fönsterarea mot söder blev noll eftersom vi utökade med lika stor area på 
öster/västerfönster istället. 

Värme- och ventilationssystem 
Basvärmen ändrades från fjärrvärme till bergvärme och i utskriften benämns 
den som ”värmepump”. FTX-aggregatet blev tyvärr inte exakt det vi valde, 
men vi ansåg att det var tillräckligt nära med avseende på provningsvärdena. 
Det valdes så att det skulle ge ett något sämre resultat för att vara på säkra 
sidan.  

Värmebehov 
Den mest intressanta jämförelsen var ”värmebehov under kalenderåret” som 
sjönk från 112 dagar till 21. Ner till noll blev det inte, men det var något som 
också påtalades tidigt i arbetet. Vi ansåg att 21 dagar var ett bra resultat ändå. 
”Byggnadens behov av värmeenergi i kWh/år” sjönk från 115 900 till 86 980.  

Sidan fyra är intressant för här redovisas energibehovet. Nedan visas ett 
diagram för några av de viktigaste posterna på sidan. 
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Diagram 4.1.1 Jämförelser mellan den gamla och den nya ENORM-beräkningen 
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Diagrammet visar två poster med negativa värden. Det innebär en besparing av 
energi i ENORM. Alltså, ju lägre värde desto större besparing görs.  

Den återvunna värmeenergin från FTX:en blev, ganska oväntat, mindre än med 
ett centralt aggregat. Vi gissar att resultatet beror på att vi inte kunde välja de 
faktiska aggregaten i ENORM vilket gör att vi fick en felaktighet här. Vi tror 
ändå att vi gjorde ett bättre val med att välja separat system.  

Siffrorna för solinstrålning visar på en hög värdering av ENORM. Det kanske 
är för mycket rent av. Det påtalades av någon konsult att det kraftigt 
övervärderades och därför är det intressant att visa hur mycket här.  

Byggnadens totala behov av köpt energi inkluderar bas- och tillsatsenergi, 
distributionsförluster, basenergi producerad med värmepump, tillförd drivel till 
värmepump, tillförd drivel till ventilation och hushålls- och fastighetsel samt ett 
par mindre poster.  

Byggnadens nettobehov av värmeenergi inkluderar allt ovanstående men ej 
hushållsel och fläktenergi till FTX:en.  

En viktig faktor som inte ändrades var varmvattenbehovet. Det var en stor 
energislukare men som vi lyckades lösa med hjälp av bergvärmen. 

Av det totala behovet av köpt energi på 132 300 kWh står bara 16 % för drivel 
till värmepump och fläkten till ventilationen. Övrigt beräknas vara hushålls- 
och fastighetsel. Det ger en användning på 65 kWh/m2år som kan jämföras med 
Lindås-husens 68 kWh/m2år eller 110 kWh/m2år som var den föreslagna 
gränsen [23]. 

 

4.2 Ekonomi 

Det ekonomiska resultatet är egentligen arbetets mål. Det är uppdelat i;  

• offererade priser, då och nu 

• priserna på husets olika delar uppdelat  

• pay back-tid 
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4.2.1 Offererade priser 

När husen uppfördes var det offererade priset 58 362 000 kronor. Av detta låg 
31 894 454 kronor på underentreprenörer. Flera av företagen som lämnat offert 
till Midroc tycker att de lämnade ett för lågt pris. Till exempel ansåg NVS att 
deras bud på 4,9 miljoner borde ha varit nästan miljonen dyrare [84]. Även 
Habo Plåt & Vent gav ett lågt pris. I dagens pengavärde kan man nog räkna 
med 2,8 miljoner kronor menade Mikael Karlsson, som skall jämföras med det 
gamla på 2,07 miljoner [79]. Men detta är så osäkra siffror och inget vi kan ta 
hänsyn till. Vi har dock detta i åtanke när vi jämför med våra nya siffror.  

Vår nya offert har ett slutgiltigt pris på 60 839 000 kronor, alltså endast drygt 
2,5 miljoner kronor i merkostnad. Om det då skulle ha varit så att 
underentreprenörerna som vi varit i kontakt med, fortfarande skulle ha fått 
jobbet med de priser de önskade att de skulle ha gett, skulle husen faktiskt inte 
ha blivit dyrare alls. 

Tilläggas skall att vi räknat med samma procentuella TB både före och efter 
våra modifieringar. Vi har även höjt prutmånen en rimlig grad. 

4.2.2 Uppdelade priser 

Efter önskemål från Peab har vi sammanställt vad de olika byggdelarna kostar 
var för sig.  

Prisökning
Byggdel gammal ny gammal ny
Platta 58257 69985 176,5 208,9 18,4%
Källarvägg 94491 107987 647,2 739,6 14,3%
Tegelvägg 194910 326835 300 503 67,7%
Takvåningens vägg 40770 133905 388 1275 228,6%
Tak 124465 132585 6,5%

Totalt Per m2

 

Tabell 4.2.2 Jämförelser mellan byggdelar 

Priserna för källarvägg och tegelvägg är något osäkra eftersom vi inte fick 
tillgång till den exakta kostnaden för Erikssons platt & mur:s arbeten. Vi fick 
däremot prisökningen mellan den gamla och den nya. Det innebär att väggen då 
och nu höjs med lika mycket i pris och därmed blir den procentuella skillnaden 
lite mindre. 

4.2.3 Pay back-tid 

För att bestämma pay back-tiden gjorde vi ett diagram i Excel. Som 
utgångsvärde valde vi det offererade priset då, och det som vi har kommit fram 
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till nu. Det får anses en aning osäkert eftersom det inte är det faktiska priset för 
huset, det vill säga entreprenadsumman.  
Årskostnaden i sin tur bestämdes ur de två ENORM-beräkningarna med 
avseende på ”Rörliga energikostnader”. Där ingår även hushålls- och 
fastighetsel. Hushållselen bör inte ingå i pay back-kalkylen eftersom det är en 
stående utgift som hyresgästen betalar i vilket fall. Vi uppskattade 
fastighetselen till 10 % av hela summan på 71187 kronor vilket blev ett värde 
på 7119 kronor att lägga till på årliga kostnader. Det innebar en årlig kostnad 
på sammanlagt 71530 kronor för huset i sin nuvarande form, respektive 16610 
enligt vår utformning, att infoga i kalkylen. 
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Graf 4.2.3 Pay back-tid för ett hus 
 
Grafen visar byggnadens kostnad för själva byggnationen och det 
ackumulerade värdet över tid, då och nu, representerat av två linjer. Linjerna är 
räta eftersom vi inte tar hänsyn till räntor i någon form och ej heller av höjda 
priser på driften. Det är naturligtvis inte riktigt överensstämmande med 
verkligheten utan snarare en uppskattning. Skärningspunkten mellan de två 
linjerna ges av det gemensamma X-värdet för linjernas ekvationer vilket är 
≈11 år. 
Att basera årskostnaden på ENORM-beräkningarna innebar en viss osäkerhet; 
årspriserna på energi i medel uppskattas av programmet till 0,56 kr/kWh då, 
och 0,61 nu. Siffrorna strider en aning mot verkligheten som är cirka 0,95 
kr/kWh [54]. Om vi hade räknat med mer exakta energipriser skulle pay back-
tiden bli ännu kortare, men det anser vi vara osäkert. Ett rimligt antagande av 
pay back-tiden från vår sida skulle vara mellan 10 och 12 år.  
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5 Slutsats och diskussion 

5.1 Isolering  

Tilläggsisoleringen på utsida yttervägg vid skalmuren var en enkel modifiering. 
Även den invändiga 45-millimetersisoleringen med indragen ångspärr är en 
praktisk konstruktion eftersom skador i ångspärren undviks och huset blir 
tätare, vilket är mycket viktigt i ett passivhus. Tyvärr blir konsekvensen att 
typen av isolering man kan välja är begränsad. Det är förstås möjligt att pumpa 
in lösull av någon sort i 145-millimetersspalten innanför ångspärren men då 
skulle ett hål för matningsslangen behöva tas upp, och det känns även osmidigt 
eftersom konstruktionen då skulle bli en blandning av stenull, cellulosafiber 
och glasull i samma vägg. Vi tror att arbetsledning och snickare skulle tycka att 
det blir besvärligt på arbetsplatsen. Dessutom kan priset prutas lite om det är 
möjligt att hålla sig till samma leverantör av allt och därför slutade det likväl 
med glasull för hela den inre biten av väggen och stenull för den yttre. 
Egentligen frångick vi då vårt mål att försöka välja mer miljövänliga produkter, 
men den indragna ångspärren innebär ur vårt perspektiv två alternativ; att välja 
antingen mineralull som isolering eller att inte ha någon indragen ångspärr alls, 
just på grund av problematiken med att det uppstår en blandning av 
isoleringstyper. 

I källarkonstruktionen lade vi EPS, eftersom det var billigast. Alternativet var 
cellglas, men det ansåg vi vara för dyrt. Där gick vi också ifrån vårt mål genom 
att välja en mer miljöovänlig produkt. Men det var priset som avgjorde.  

Takkonstuktionen ändrades knappt alls. Tidigare har vi också nämnt faran med 
kondens på kraftigt isolerade vindar, men det var inget vi lade någon tyngd vid 
i vårt arbete. Vi utökade 150mm på den befintliga isoleringen. Taket är relativt 
kraftigt isolerat redan från början.  

5.2 Fönster  

Fönstertillverkarna tycks mest mörka vilket U-värde deras produkter egentligen 
har. Inte ens NorDan var helt ärliga trots att de verkar ha ett av marknadens 
bästa fönster efter jämförelser med åtskilliga tillverkare.  

Det var tråkigt att vare sig Velfac eller Elitfönsters återförsäljare Beijer ställde 
upp på anbudsgivning. Men hur som helst fick vi i alla fall en offert på fönster 
vilket vi blev glada för, och från, så att säga, rätt leverantör. Det var ändå dem 
vi hoppades på mest. Vi hade helst velat ha offert från fler än en tillverkare så 
att vi hade haft något att jämföra med. Men det är svårt att motivera en säljare 
att ge ett pris på något som inte ska byggas. 
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5.3 ENORM 

ENORM bygger på formler och beräkningsmetoder i BBR men det finns en hel 
del osäkerhetsfaktorer. Börjar man titta på hur mycket indata som faktiskt 
behövs förstår man att det kan vara mycket svårt att pricka rätt på 
kilowattimmen. Men det ger åtminstone en indikation på hur man ligger till. 
Det är svårt att hitta all information och om den inte finns lagrad i programmet 
från början blir det än svårare. Flera av våra tekniska installationer fanns inte 
lagrade (men det kanske det gör om man får uppdateringar från tillverkaren), så 
det blev ett omfattande sökande efter provningsdata. Benägenheten är stor att 
man tar något som finns lagrat och då frångår noggrannheten. 
Det är det här som gör programmet svåranvänt. Saknas något eller om någon 
information visar sig felaktig blir också resultatet missvisande. Att använda sig 
av schabloner eller gissningar när något saknas känns inte rätt. 

Flera har under vägens gång påpekat en del brister i programmet och någon sa 
också att ”- Det är helt kass”.  
Mats Björklund på Vätterhem påtalar att verkligheten inte stämmer fullt ut med 
det teoretiskt beräknade.  

Trots osäkerheten är ENORM ett verktyg som är vanligt förekommande i 
branschen. Det får väl anses som ett schablonprogram men vi har inget bättre 
att tillgå. 

Det som vi tittat mest på när vi gjort energiberäkningen är framför allt antal 
uppvärmningsdagar. Detta gav tydliga indikationer när förändringar gjordes på 
huset. Vissa ändringar var mer tydliga än andra; tätheten påverkade en hel del, 
U-värdena på vissa byggnadsdelar, samt om vi provade med olika FTX-
lösningar eller värmepumpar. 

5.4 Kondens 

Våra konstruktioner utgår från den befintliga byggnadens, så vi trodde inte att 
vi skulle få några problem med kondens. Men eftersom vi valde indragen 
ångspärr fanns en risk. Även andra studenter påpekade att det kunde bli 
kondens i kraftigt isolerade konstruktioner. Så det kändes säkrast att få svart på 
vitt att det verkligen fungerade. Källarväggen var egentligen inte relevant att 
beräkna; så länge man inte isolerar på insidan bör det inte vara några problem. 
Men det var något som vi var osäkra på när beräkningen gjordes och det 
bekräftades först efteråt. Därför finns den ändå med. 
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5.5 Ventilation och värme 

Vi har i vår utbildning inte berört dessa två ämnen nämnvärt. Vi har därför 
begränsat tekniskt kunnande inom områdena. Vi diskuterade lösningar med 
konsulter i respektive område innan vi slutligen valde system. 
Ventilationsinstallatörerna förespråkade enskilda aggregat i varje lägenhet om 
det, som i vårt fall, rörde sig om passivhus. Det är då möjligt att ha individuell 
mätning av energiåtgång, vilket av erfarenhet visats leda till sänkta 
energimängder, dessutom undviker man komplicerade mätsystem som behövs 
för att fakturera hyresgästen korrekt. Mätsystemet som sitter i huset nu är 
schablonmässigt reglerat eftersom vissa lägenheter, till exempel de som ligger 
högt upp, får mer gratisvärme. Så kostnaden för styr- och reglersystem skulle 
bli mindre med individuella aggregat. 

Vi tyckte att vi var tvungna att undersöka möjligheten till att installera enskilda 
system. Själva installationerna av systemen behöver inte kosta mycket mer än 
vad det skulle gjort att installera ett centralt system eftersom rördragningen, 
håltagning, brandcellshänsyn och så vidare skulle inte bli lika omfattande.  

När vi ringde runt och bad om offerter märktes vår brist på kunskap ett flertal 
gånger. Vi sade i inledningen att vi inte skulle gå för djupt in på installationer, 
men det är svårt att få rättvisa siffror på priser om man inte är hyfsat ingående.  

Att välja bort fjärrvärme var ett av våra mål, för att det är en utomstående 
energikälla. Vi anser att det finns andra mer miljövänliga och ekonomiskt 
försvarbara alternativ. Vi har i rapporten diskuterat kring solvärme. Tyvärr var 
takkonstruktionen med söderläge begränsad. Dessutom kunde solvärmen bara 
tillgodose en del av hela uppvärmningsbehovet så tappvarmvattnet behövde 
ytterligare en värmekälla. Vi undersökte då möjligheterna med bergvärme. Det 
visade sig att bergvärmen kunde projekteras till att tillgodose hela 
varmvattenbehovet så solvärmeinvesteringen blev oekonomisk. Vi behövde ju 
ändå investera i kostsamma borrhål och värmepump.  

5.6 Ekonomi 

Att tegelväggen skulle bli mycket dyrare var inte oväntat med tanke på hur 
mycket isolering vi lade till. Däremot hade vi inte väntat oss att den förändring 
vi gjorde på takvåningens vägg skulle kosta så mycket. Vi konsulterade med 
Peab angående riktigheten i kostnaden. Vi kom fram till att det är rimligt, en 
vanlig putsad vägg ligger runt 900 kr/m2. Det var snarare så att den gamla 
konstruktionen var billig. Men vi var inte riktigt nöjda med den. Vi tror att den 
skulle kunna göras billigare med bibehållen funktion. 

Priset för att bygga vårt projekterade hus visade sig inte bli så dyrt som många 
tycktes tro. Någon leverantör skrattade oss rakt i ansiktet när vi berättade att vi 
projekterade ett hus utan konventionellt värmesystem.  
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En pay back-tid på endast 10-12 år måste anses vara en bra investering 
eftersom husen kommer stå i minst 50 år.  
Vi undersökte även hur pay back-tiden påverkades om en indexreglering 
infördes, men efter att ha studerat SCB:s statistik [54] på området insåg vi att 
det är mycket svårt att sia om hur energipriserna kommer att se ut under de 
kommande åren. Det kan lika gärna gå upp som ner. Därför kändes det inte 
tillräckligt säkert för att framställa grafiskt. 

5.7 Osäkerhetsfaktorer 

• FTX-systemets indata till ENORM är osäkert. Eftersom vi inte fick tag i 
exakta data för vårt aggregat tog vi ett liknande aggregats värden. För att 
reservera oss tog vi ett med sämre värden än det aggregat vi valt.  

Att FTX-aggregaten skall kunna eftervärmas med energi från bergvärme 
är heller ingenting vi är 100 % säkra på. Som tidigare nämnt blir det för 
omfattande om vi skulle gå in i detalj på området. Om bergvärmen inte 
fungerar använder vi oss av direktel. Men då påverkas kostnaden. 

• Vi är också osäkra på hur ENORM tar hänsyn till hur mycket energi 
som går förlorad i ventilationsrören. Eftersom vi bytte ut det centrala 
aggregatet mot lägenhetsbaserade motsvarigheter borde 
energiförlusterna påverkas. Hur mycket man sparar med individuella 
aggregat är vi osäkra på.  

• Köldbryggorna har vi beräknat så gott vi kan. Vi har varit mer exakta än 
de beräkningar som gjordes till det befintliga huset. Det skall tilläggas 
att värdet vi fick skall ses som ett riktvärde.  

• Att använda sig av ENORM är en aning osäkert i sig. Programmet har 
tyvärr en uppsjö av osäkerhetsfaktorer. Det räknar med schabloner och 
korrektionsfaktorer vilket ger i slutänden ett ganska osäkert resultat. 

• Vi har använt de offererade priserna vilket säkerligen avvek en del från 
vad det faktiskt kostade. Flera av underentreprenörerna tycker att de var 
för billiga på det här jobbet vilket indikerar att husen egentligen borde 
ha kostat lite mer och därmed krymper skillnaden mellan ”vårt” pris och 
Midroc:s offererade.  
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5.8 Slutsats 

Materialvalen i huset blev inte så miljövänliga som vi hade hoppats på. Det 
gäller då framförallt isoleringen där vi helst hade valt andra om det hade varit 
ekonomiskt och praktiskt möjligt. 
Alternativa värmekällor undersöktes och vi ansåg inte solpaneler vara lönsamt 
om det används tillsammans med bergvärme. FTX-aggregat i varje lägenhet var 
i många avseenden ett bättre alternativ än ett centralt, även om inte vår 
ENORM-beräkning speglar det.  

Det nya anbudet visar en mycket liten skillnad mot den gamla. Prisökningen 
var inte ens 5 %. Pay back-tiden beräknades ligga mellan tio och tolv år.  

Husets energiåtgång sjönk till 65kWh/m2år vilket vi är mycket nöjda över. 

Vi hoppas att Peab blivit inspirerade till att jobba vidare på ämnet och satsa på 
företeelsen passivhus som affärsidé. Vi lyckades åstadkomma en lösning som 
vi tror skulle vara intressant för en byggherre att ta del av.  
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[70] Hans Eek, IVL, Alingsås. Mail-kontakt 

[71] John Rasmussen, NorDan, Moi (Norge). Mail-kontakt. 

[72] Thomas Reidarsson, Aquasol, Örebro. Mail-kontakt. 
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Bilaga 1 
Beräknade U-värden från ENORM2004
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Bilaga 2 

Beräkning av psi för köldbryggor 
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ψ är en korrektionsfaktor som tar hänsyn till konstruktionens utformning vid 
beräkning av köldbryggors storlek. Beräkningen bygger på en formel angiven i BBR: 

 

∑ + )( XLψ  

 

Där ψ  är korrektionsfaktor, L är längden och X är punktformiga köldbryggor, dvs. 
hörn i tre dimensioner. Enheten är W/K. X är oftast liten och försummas vanligtvis. 

 

ejkällarehörnkk ,1 =  

Diagram ger 49,0=f  

49,0)037,0037,0(145,043,149,0)037,0(43,1 1 =−⋅+=−+= λψ df  
mvånstmL 60645,2 =⋅⋅=  

 
400,296049,0,1 =⋅=== Lkk ejkällarehörn ψ  

 
:2 bjälklagkk =  

4,5
037,0

200,0
01 =+=+= yk R

d
R

λ
 

8,10182,0
037,0

195,0
4,513,0

25,0

013,02 =++=+++=
λ
d

RR kB  

5,0
8,10

4,5 ==
B

k

R

R
 

 
Diagram ger f=2,1 
 

06,0
8,10

)06,023,0(1,2)06,0( =+=+=
BR

bfψ  

mvånsidormsidormL 3475)20,1527,19( =⋅+⋅=  
 

820,2034706,02 =⋅=== Lkk bjälklag ψ  
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balkongkk =3  

201,0
92,6

)06,023,0(8,4)06,0(

8,42,0
92,6

47,1

92,613,0
25,0

013,0

037,0

195,0
47,113,0

25,0

013,0

47,1
034,0

050,0

037,0

0

2

1

=+=+=

=⇒==

=+++=+++=

=+=+=

B

B

k

kB

yk

R

bf

f
R

R

d
RR

R
d

R

ψ

λ

λ

 

mstmL 5,82335,2 =⋅=  

583,165,82201,03 =⋅=== Lkk balkong ψ  

 

väggtakkk ,4 =  

54,10
037,0

190,0200,021 =+=
+

=
vägg

vv
iv

dd
R

λ
 

mmmlängdermsidormsidormsidormL

dd
R

tak

bb
ib

4,132)3,157,844,127,16()21527,19(

034,0

54,11
039,0

450,021

=++⋅+⋅+⋅+⋅=
=⇒

==
+

=

ψ
λ

   502,44,132034,0,4 =⋅=== Lkk väggtak ψ  

 

plattakk =5  

msidormsidormL

hf

f

d
R

d
R

kantbalkmark

pl

pl
pl

kb

kb
kb

4,6921527,19

067,0300,03,20244,005,00244,0

05,0

1,6
033,0

200,0

1,6
033,0

200,0

=⋅+⋅=
=⋅⋅+=+=

=⇒

===

===

λψ

λ

λ

 

 
650,44,69067,05 =⋅=== Lkk platta ψ  

 

mellanväggkk =6  

 

4,5
037,0

200,0
01 =+=+= yk R

d
R

λ
 

8,10182,0
037,0

195,0
4,513,0

25,0

013,02 =++=+++=
λ
d

RR kB  
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5,0
8,10

4,5 ==
B

k

R

R
 

 
Diagram ger f=2,1 
 

054,0
8,10

)06,022,0(1,2)06,0( =+=+=
BR

bfψ  

100145,2665,2 =⋅⋅+⋅⋅= vånstvånstmL  

400,5100054,06 =⋅=== Lkk mellanvägg ψ  

källarvägghörnkk ,7 =  

En liknande konstruktion som vår saknas i isolerguiden. Där anges ψ=0,035-0,085 som ett 
normalt värde. Vår vägg är mycket välisolerad så därför väljer vi ett lågt värde; 0,035. 
 

mstmL 1045,2 =⋅=  

350,010035,07 =⋅=== Lkk källarvägg ψ  

 
 
Dessa värden införs på respektive zon i ENORM. 
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Bilaga 3 

Energiberäkning ENORM2004
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Fönsteroffert NorDan 
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TILBUD 
 

 
Moi, 19. april 2006 

 
 
PEAB 
ATT:EMIL RANVALD 
 
 
 
 
 
 

Tilbudsnr.  682139  KV.PREUSSEN, FØNSTER   
Vi takker for Deres forespørsel og oversender herved tilbud på NorDan vinduer og dører. 
Tilbudet omfatter levering av NorDan produkter i standard utførelse, konstruksjon og beslag. 
Nærmere beskrivelse og spesifikasjon av de enkelte produktene som inngår i tilbudet fremgår av vedlegg.  
ANM: Vi har regnet med glass som står i beskrivelsen. U-verdi 1.1 på glass. 
Tillegg for sylinder på dørene er SEK  250,- pr. stk  
Prisbetingelser:  Netto eksklusiv mva. 

Tilbudet står ved makt i 60 kalenderdager fra tilbudsdato. 
Prisstigning etter SSB's byggekostnads indeks. 
De tilbudte enhetsprisene er gjeldende ved aksept av det samlede tilbud.  

Betalingsbetingelser:  Netto pr. 30 dager.  
Leveringsbetingelser:  DDP Incoterms 2000. Varene leveres fritt avtalt mottakeradresse, losset på bakkenivå 

ved transportmiddelet.  
Leveringsform:  Tilbudet er basert på NorDan's standard palling og emballering.  
Øvrige betingelser:  Tilbudet er gitt i henhold til NS 3409 Alminnelige kontraktsbestemmelser om kjøp av 

byggevarer. 
Vi forbeholder oss retten til å be om betryggende sikkerhet for rettidig betaling.  

Leveringstid:  Etter nærmere avtale på bestillingstidspunktet.  
Det vil glede oss om De kan gjøre bruk av vårt tilbud. 
Ønsker De ytterligere opplysninger er De velkommen til å kontakte oss på telefon 0034 626 22 67 44 
 
 
Med vennlig hilsen 
NorDan AS 
 
 
John Rasmussen 

Vedlegg.  

NorDan AS Hovedkontor: 
NorDan AS 

Postboks 55 

4460 Moi 

Telefon: 51 40 40 00 
Telefax: 51 40 17 72 

Foretaksregisteret 

NO 979 776 233 MVA 
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Lnr   Mrk   Ant   Beskrivelse    Bredde x høyde Enh. pris

 

FELLES PRODUKTBESKRIVELSE: 
- Energispareglass Super m/Argon 
- Uten ventil 
- Uten foringsnot 
 
[Ofl. behandling] 
Produkt innv.: USa 55 NCS S0502Y HVIT 
Listverk for SS innv.: USa 55 NCS S0502Y HVIT 
Produkt utv.: Behandlet 
Listverk for SS utv.: Behandlet 
 
- Aluminiumsbelagt - Pulverlakkert aluminium i flg. R AL fargekart  

 

005  F1  26  ND FAST KARM  588x488mm 1 069

 

Uten foringsnot. 
 
[Annet] 
Sinkspor. 
Festehull D-14. 
Karm høvles helt ut, 5 mm dekkes. 

010  F2  34  ND VILLA SIDESVING  588x1388mm 2 192

 

Høyrehengslet. 
Utadslående ramme. 
Uten foringsnot. 
 
[Annet] 
Sinkspor. 
Festehull D-14. 
Karm høvles helt ut, 5 mm dekkes. 

015  F3  24  ND TOPPSVING  1588x1388mm 3 805

 

Utadslående ramme. 
Uten foringsnot. 
 
[Annet] 
Sinkspor. 
Festehull D-14. 
Karm høvles helt ut, 5 mm dekkes. 

020  F4  24  ND TOPPSVING  1588x1388mm 3 805

 

Utadslående ramme. 
Uten foringsnot. 
 
[Annet] 
Sinkspor. 
Festehull D-14. 
Karm høvles helt ut, 5 mm dekkes. 

025  F5  22  ND TOPPSVING  1588x1388mm 3 757
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ES super utv m/lam. innv (Oppby.: 
4ES+16G+6.38). 
Utadslående ramme. 
Uten foringsnot. 
 
[Annet] 
Sinkspor. 
Festehull D-14. 
Karm høvles helt ut, 5 mm dekkes. 

030  F6  8  ND TOPPSVING  1128x1388mm 2 921

 

Utadslående ramme. 
Uten foringsnot. 
 
[Annet] 
Sinkspor. 
Festehull D-14. 
Karm høvles helt ut, 5 mm dekkes. 

035  FP1  12  ND SIKKERHETSDØR  943x2088mm  

 

Inngår i sammensettning. 
Venstrehengslet. 
Utadslående dørblad. 
Uten foringsnot. 
 
[Annet] 
Festehull D-14. 
Karm høvles helt ut, 5 mm dekkes. 
Trinnløs luftestilling. 

040  FP1  12  ND FAST KARM  943x2088mm  

 

Inngår i sammensettning. 
Uten foringsnot. 
 
[Annet] 
Sinkspor. 
Festehull D-14. 
Karm høvles helt ut, 5 mm dekkes. 

045  FP1  12  SAMMENSETTING  1888x2088mm 7 276

 

 

050  FP2  21  ND FAST KARM  943x2088mm  

 

Inngår i sammensettning. 
Uten foringsnot. 
 
[Annet] 
Sinkspor. 
Festehull D-14. 
Karm høvles helt ut, 5 mm dekkes. 

055  FP2  21  ND SIKKERHETSDØR  943x2088mm  
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Inngår i sammensettning. 
Høyrehengslet. 
Utadslående dørblad. 
Uten foringsnot. 
 
[Annet] 
Festehull D-14. 
Karm høvles helt ut, 5 mm dekkes. 
Trinnløs luftestilling. 

060  FP2  21  SAMMENSETTING  1888x2088mm 7 276

 

 

065  F7  1  ND FAST KARM  1588x488mm 1 586

 

Uten foringsnot. 
 
[Annet] 
Sinkspor. 
Festehull D-14. 
Karm høvles helt ut, 5 mm dekkes. 

070  F8  1  ND TOPPSVING  1588x588mm 2 408

 

Utadslående ramme. 
Uten foringsnot. 
 
[Annet] 
Sinkspor. 
Festehull D-14. 
Karm høvles helt ut, 5 mm dekkes. 
Eletrisk strømbryter er ikke medregnet.  

075  F9  1  ND FAST KARM  1588x588mm 1 695

 

Uten foringsnot. 
 
[Annet] 
Sinkspor. 
Festehull D-14. 
Karm høvles helt ut, 5 mm dekkes. 

080  F10  1  ND FAST KARM  588x588mm 1 100

 

Cotswold m/ES.S og gass (Oppby.: 4ES+16G+4#). 
Uten foringsnot. 
 
[Annet] 
Sinkspor. 
Festehull D-14. 
Karm høvles helt ut, 5 mm dekkes. 

Sum (SEK): 637 873 
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Bilaga 5 

Effektdiagram bergvärmepump 
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Bilaga 6 

Offert FTX-aggregat Systemair 
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Bilaga 7 

Kondensriskberäkningar 
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∆δ=R/Ru Gräns-
skikt mtrl d λ R *(δi-δu) skikt Temp Vs ρ Z=d/ρ∆V=Z/Zt(Vi-Vu) V RF
enhet m W/mK m2K/W K C *10E-6m2/s10E3s/m %

8,89 22,6 Σ Zt= 2374,37

Källarvägg mot luft (sockel)

0-1 ute 0,04 0,1
0 -2,6 3,94

0,00
3,35 85,0%

1 -2,5 3,97 3,35 84,4%
0,04

3,39 82,5%
21,82

1-2 puts 0,025 0,150 0,4 1 25,00
2 -2,1 4,11

0,0 5,52-3 tegel 0,120 0,04
3 -2,1 4,11

0,00
4 -1,9 4,17

0,04
5

3,43 83,4%
3-4 luftspalt 0,020 0,090 0,2 25 0,80

3,43 82,2%
4-5 stenull 0,200 0,033 6,061 15,4 8 25,00

13,5 11,71 3,47 29,6%
0,01

3,48 29,5%
290,00 0,49

28,7%

5-6 gips 0,009 0,25 0,036 0,1 3,10
6 13,6 11,78

1,036 2,6 0,5
3,97

3,37
7,33

6-7 regel 0,145 0,14

7-8 PE-film 0,000 0 0,000 0,0 2000,00
8 16,2 13,80

7 16,2 13,80

53,1%
8-9 iso 0,045 0,037 1,216 3,1 17 2,65 0,00

9 19,3 16,59 7,34 44,2%
9-10 gips 0,013 0,25 0,13 0,3 6,00 0,01

10 19,7 16,98 7,35 43,3%
10-11 ute 0,13 0,3

11 20 17,28  
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∆δ=R/Ru Gräns-
skikt mtrl d λ R *(δi-δu) skikt Temp Vs ρ Z=d/ρ∆V=Z/Zt(Vi-Vu) V RF
enhet m W/mK m2K/W K C *10E-6m2/s10E3s/m %

17,093 22,6 Σ Zt= 2577,50

Tak

0-1 ute 0,10 0,1
0 -2,6 3,94

0,00
3,35 85

1 -2,5 3,97 3,35 84%
0,00

3,35 84%
1-2

2 -2,5 3,97
2-3 0,00

3 -2,5 3,97
0,00

4 -2,5 3,97
0,00

5

3,35 84%
3-4 yttertak 0,000 0,0

3,35 84%
4-5 luftspalt 0,0

-2,5 3,97 3,35 84%
0,85

4,20 29%
2000,00 3,10

51%

5-6 lösull 0,550 0,039 14,103 18,6 1 550,00
6 16,2 14,38

0,000 0,0
7,31

0,04
7,35

6-7 PE 0,000 1

7-8 luftspalt 0,280 0,16 1,750 2,3 25,00
8 18,5 15,73

7 16,2 14,38

47%
8-9 gips 0,260 0,25 1,040 1,4 2,50 0,00

9 19,9 17,18 7,35 43%
9-10 inne  0,10 0,1 0,00

43%10 20 17,28 7,35



 

 96 

∆δ=R/Ru Gräns-
skikt mtrl d λ R *(δi-δu) skikt Temp Vs ρ Z=d/ρ∆V=Z/Zt(Vi-Vu) V RF
enhet m W/mK m2K/W K C *10E-6m2/s10E3s/m %

8,653 22,6 Σ Zt= 2394,11
43%10 20 17,28 7,35

9-10 inne  0,13 0,3 0,00
9

43%
8-9 0,0 0,00

0,520 1,4 6,00
8 19,7 16,98

7-8 gips 0,130 0,25
7 18,3 15,64 7,34

0,01
7,35

6-7 glasull 0,045 0,037

0,000 0,0 2000,00
6 15,1 12,91

1,216 3,2 17

5-6 PE 0,000 0
15,1 12,91 3,99 31%

3,34
7,33 57%

2,65 0,00
47%

3,72 34%
4-5 regel 0,145 0,14 1,036 2,7 0,9 161,11

3,72 36%
3-4 gips 0,090 0,25 0,360 0,9 3,10

0,04
3 11,5 10,34

0,01
4 12,4 10,94

0,27
5

2-3 stenull 0,170 0,033

0,200 0,5 1 200,00
2 -2,0 4,14

5,152 13,5 8

1-2 puts 0,200 1

85

1 -2,5 3,97 3,35 84%
0,33

3,68 89%
21,25

0,00
3,35

0,1
0 -2,6 3,94

Takvåningens vägg

0-1 ute 0,04
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∆δ=R/Ru Gräns-
skikt mtrl d λ R *(δi-δu) skikt Temp Vs ρ Z=d/ρ∆V=Z/Zt(Vi-Vu) V RF
enhet m W/mK m2K/W K C *10E-6m2/s10E3s/m %

8,303 22,6 Σ Zt= 2350,29
43%10 20 17,28 7,35

44%
9-10 inne  0,13 0,4 0,00

9 19,6 16,88 7,35

44%
8-9 gips 0,013 0,25 0,052 0,1 6,00 0,01

1,364 3,7 17 2,65
8 19,5 16,78

7-8 minull 0,045 0,033
7 15,8 13,47 7,33

0,00
7,34

6-7 PE 0,000 0

1,036 2,8 0,5 290,00
6 15,8 13,47

0,000 0,0

5-6 regel 0,145 0,14
13,0 11,35 3,44 30%

0,49
3,93 29%

2000,00 3,40
54%

3,43 30%
4-5 gips 0,009 0,25 0,036 0,1 3,10

3,39 81%
3-4 minull 0,200 0,037 5,405 14,7 8 25,00

0,00
3 -1,8 4,21

0,04
4 12,9 11,29

0,01
5

2-3 luftspalt 0,043

0,150 0,4 5,5 21,82
2 -2,1 4,11

0,090 0,2 25

1-2 tegel 0,120

85

1 -2,5 3,97 3,35 84%
0,04

3,39 82%
1,72

0,00
3,35

0,1
0 -2,6 3,94

Tegelvägg

0-1 ute 0,04

 


