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Abstract 
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Abstract 
Purpose: The purpose of this study is to contribute with knowledge about how the 
warming effects of climate change may affect indoor living standards, considering that 
we are already living with some over-temperatures during the summer time. The 
specific aim is therefore to show how thermal climate in warm passive houses will be 
perceived, and how specific energy consumption will be affected, within the near future 
in southern Sweden. 

Method: To order to achieve the aim, a specific scenario of future temperatures had to 
be defined. Official climate data for the year 2050 in Gothenburg was collected and 
compiled. A certified passive house was theoretically exposed to the expected future 
climate and indoor temperature as well as energy consumption was calculated. 
Calculations were made using the energy calculation software BV2 for reference 
conditions and adaptions of both climate as well as technical solutions for greater 
thermal comfort. 

Findings: A climate scenario for Gothenburg during year 2050 illustrates that the 
average year-temperature increases from +7.7°C to +9.9°C. The largest change can be 
observed during the winter, with an increase peaking at +2.5 ºC. The results show an 
increase from 65 to 107 number of days during the year in which the studied passive 
house has an inadequate indoor temperature, as a consequence of over-temperatures. 
One method for thermal climate enhancing, using a combination of sun screening and 
air conditioning powered by solar cells, showed having good impact without 
considerably affecting the specific energy consumption. 

Implications: In a passive house without air conditioning, the thermal indoor climate 
will reach an unacceptable level for the tenants, more often in the year 2050, than during 
the reference period, due to warmer outside temperatures. The method which has the 
smallest impact upon the energy consumption is sun screening, while air conditioning 
is the most effective, but also very energy consuming. In order to optimally conserve 
the thermal indoor climate without decreasing the free energy during the winter, one 
should install both sun screening and air conditioning in their passive house. 

Limitations: The result is applicable on passive houses within climate zone III, but the 
general conclusions made applies for all passive houses in Sweden. Using different 
methods of calculating the indoor temperature may result in variable results.  

Keywords: Climate change, Passive house, Indoor climate, Thermal comfort, Energy 
consumption 

 



Sammanfattning 

ii 

Sammanfattning 
Syfte: Syftet med undersökningen är att bidra med kunskap kring hur 
klimatförändringarna kan komma att påverka boendestandarden, då vi idag redan lever 
med viss övertemperatur på sommaren, samtidigt som klimatet bli varmare. Målet för 
denna undersökning blir därför att konkretisera hur det termiska klimatet i de extra 
varma passivhusen kan komma att uppfattas samt hur dess energianvändning kan 
förväntas påverkas inom en överskådlig framtid i Sverige.  

Metod: För att nå målet krävdes en bild av det framtida klimatet, så data från 
klimatscenarion sammanställdes för året 2050 över Göteborgsområdet. Ett typhus, 
certifierat som passivhus, utsattes för det förväntade framtida klimatet och 
innetemperaturen samt energiförbrukningen beräknades. Beräkningar gjordes med 
energiberäkningsprogrammet BV2 för både oförändrade och anpassade förhållanden av 
klimat och tekniska lösningar för högre termisk komfort. 

Resultat: Ett klimatscenario för Göteborg år 2050 visar att årsmedeltemperaturen ökar 
från +7.7°C till +9.9°C. Främst sker en förändring under vintermånaderna, med en 
ökning på upp till +2.5 ºC. För passivhuset i fallstudien innebär det att antalet dagar 
under året med ett otillräckligt termiskt inneklimat, som följd av övertemperaturer, ökar 
från 65 till 107. Föreslagna klimatbevarande åtgärder ger enligt beräkningar största 
inverkan, utan att påverka energianvändningen för mycket, vid en kombination av 
solavskärmning, samt komfortkyla driven av solceller. 

Konsekvenser: I ett passivhus som saknar komfortkyla kommer det termiska 
inneklimatet nå en oacceptabel nivå för de boende fler dagar än för normalårsperioden. 
Den metod som utgör minst påverkan av energianvändningen är solavskärmning, 
medan komfortkyla är mest effektiv, men även väldigt energikrävande. För optimalt 
bevarande av det termiska inneklimatet utan att påverka gratisenergin under vintern bör 
man installera både solavskärmning och komfortkyla i passivhuset. 

Begränsningar: Det konkreta resultatet är tillämpningsbart på passivhus inom 
klimatzon III, men de generella slutsatser som dras kan appliceras på passivhus i hela 
Sverige. Variationer av resultatet för beräkningar av innetemperatur kan fås vid 
annorlunda metodval, såsom handberäkning. 

Nyckelord: Klimatförändring, Passivhus, Inneklimat, Termisk komfort, 
Energianvändning 
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Akronym och förklaringar 
 BBR:  Boverkets byggregler 
 BV2:  Beräkningsprogram för innetemperatur 
 Feby-12: (Forum för energieffektiva byggnader) – ansvarar för  

  certifiering av passivhus i Sverige 
 IPCC: (Intergovernmental Panel on Climate Change) 
 ISO:  (International Organization for Standardization) 
 NCC:  Nordic Construction Company 
 PMV: Predicted Mean Vote 
 PPD:  Predicted Percentage of Dissatisfied 
 RCA4: SMHI:s regionala klimatmodell 
 RCP4.5: Beräknat framtida klimatscenario av SMHI med avtagande

  utsläpp av koldioxid 
 RCP8.5: Beräknat framtida klimatscenario av SMHI med fortsatt 

  ökande utsläpp av koldioxid 
 SMHI: (Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut) 
 Sveby: (Standardisera och verifiera energiprestanda I byggnader) 
 Um-värde: Genomsnittlig värmegenomgångskoefficient 
 U-värde: Värmegenomgångskoefficient 
 WMO: (World Meteorological Organization) 
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1 Inledning 
Detta examensarbete skrevs vid Tekniska Högskolan i Jönköping på avdelning för 
byggnadsteknik. Uppsatsen var en del i programmet Byggnadsutformning med 
Arkitektur som är en kandidat- och högskoleingenjörsexamen på 180 högskolepoäng 
med huvudområdet byggnadsteknik. Examensarbetet har en inriktning på byggnaders 
inneklimat och energianvändning. 

Denna studie grundar sig i frågan om effekten av klimatförändringarna riskerar att 
komprimera det termiska inneklimatet i välisolerade lågenergihus som nu byggs i 
Sverige. I detta kapitel ges bakgrundsbeskrivning till varför detta bör studeras följt av 
definierad problembeskrivning och avgränsningar till vad studien behandlar. 

1.1 Bakgrund 
Utav den totala energianvändningen i världen associeras 40 % till byggnadssektorn, och 
en signifikant del av användningen går till att uppfylla termiska krav (Goggins, Moran, 
Armstrong, & Hajdukiewicz, 2016) (Terés-Zubiaga, Escudero, García-Gafaro, & Sala, 
2015). Byggnadssektorn är dessutom ett av de viktigaste områden att effektivisera för 
att minska energianvändningen enligt Europaparlamentet. För att göra detta har de 
beslutat att införa direktiv om att samtlig nyproduktion av byggnader skall vara av typen 
“nära-nollenergihus” från och med år 2021 (Goggins, Moran, Armstrong, & 
Hajdukiewicz, 2016) (Langer, Bekö, Bloom, Widheden, & Ekberg, 2015) (Persson & 
Grönkvist, 2014) (Terés-Zubiaga, Escudero, García-Gafaro, & Sala, 2015) 

Byggnader anpassas därför nu till att bli mer energisnåla i enlighet med de hårdare 
energikraven. En välkänd metod för lågenergihus i Sverige är att bygga så kallade 
Passivhus. Dessa hus konstrueras enligt en byggnadsprincip som främst strävar efter 
låg värmeförlust och en specifik energianvändning under hälften av de allmänna 
byggnadskraven (Langer, Bekö, Bloom, Widheden, & Ekberg, 2015) (Persson & 
Grönkvist, 2014). 

För att minska värmeenergiförluster orsakade av transmission och infiltration så 
konstrueras passivhus med en väl isolerande och tät klimatskärm (Molin, Rohdin, & 
Moshfegh, 2011) (Schnieders, Feist, & Rongen, 2015), och för att minska 
energianvändning utnyttjas värmeåtervinning, samt genom att ta till vara på värme från 
solinstrålning (Lewandowski & Lewandowska-Iwaniak, 2013) (Persson & Grönkvist, 
2014) (Terés-Zubiaga, Escudero, García-Gafaro, & Sala, 2015). Detta kan under 
sommaren innebära hög värmelagring och därmed en hög innetemperatur (Rohdin, 
Molin, & Moshfegh, 2013) (Schnieders, Feist, & Rongen, 2015). En byggnads interna 
värmelagring påverkas alltså av uteklimatet, vilket just nu utsätts för de rådande 
klimatförändringarna, vars konkreta effekt är en stigande atmosfärstemperatur 
(Pachauri, 2015). 

1.2 Problembeskrivning 
Då en byggnads klimatreglerande installationer och klimatskärm förväntas stå intakt, 
utan att behöva bytas ut på minst 30 år (Berggren, Hall, & Wall, 2013) så kan de 
passivhus som byggs idag nyttjas som bostäder, utan att modifieras, fram till år 2050. 
År 2050 kommer vi dock befinns oss i ett förändrat klimat, till skillnad från idag. Den 
klimatförändring som står i fokus under denna studie är utomhustemperaturen, vilken 
förväntas stiga de närmaste decennierna (Pachauri, 2015). 
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I passivhus som saknar komfortkyla kan den globala temperaturförhöjningen innebära 
en förhöjd inomhustemperatur, som i synnerhet är påtaglig under sommartid, vilket kan 
leda till obehaglig övertemperatur och därmed ett försämrat inneklimat (Rohdin, Molin, 
& Moshfegh, 2013) (Schnieders, Feist, & Rongen, 2015). Med installerad komfortkyla 
kan dock energianvändningen riskera att tillta, i motsats till målet för ett passivhus, för 
att bibehålla ett behagligt termiskt inneklimat (Langer, Bekö, Bloom, Widheden, & 
Ekberg, 2015) (Persson & Grönkvist, 2014). 

Att låta uppföra bostäder med fokus på täthet för att under vintern, såväl som sommaren, 
motverka transmitterad energiförlust betyder därför nödvändigtvis inte att byggnaden 
är mer energieffektiv eller hållbart anpassad för det framtida förändrade klimatet 
(Lewandowski & Lewandowska-Iwaniak, 2013). Riskbedömning av övertemperatur 
och behov av komfortkyla inomhus har inte legat i fokus förrän nyligen och kan därför 
presentera okända utmaningar för byggnadsutformare (Psomas, Heiselberg, Duer, & 
Björn, 2016). 

1.3 Mål och frågeställningar 
Målet för undersökningen är att konkretisera hur det termiska klimatet i småbostadshus 
av typen passivhus som nu byggs i Sverige kan komma att uppfattas, samt hur dess 
energianvändning kan förväntas påverkas till följd de högre utomhustemperaturer som 
kommer att råda år 2050, orsakat av klimatförändringarna. 

1. Hur kommer den termiska komforten i dagens passivhus att förändras till år 
2050 i Sverige? 
 

2. Hur kan man lätt anpassa passivhus för förbättrat termiskt inneklimat mot det 
klimat som råder år 2050? 
 

3. Hur påverkas energiförbrukningen av klimatförändringarna samt valda 
inneklimatsförbättrande åtgärder? 

1.4 Avgränsningar 
Den hustyp som ligger i fokus är småbostadshus i omfånget 100-200 m2 boyta fördelat 
på två plan. Typhuset är certifierat passivhus enligt svenska Feby-12-krav och 
konstruktionen är byggd med trästomme.  

Gällande hur ute- och inneklimatet påverkas av klimatförändringarna, vilket omfattar 
och beror på många faktorer, så avser denna studie endast analysera de termiska 
aspekterna. För framtidsscenariet, det klimat som väntas råda år 2050, studeras endast 
den termiska skillnaden i utetemperatur, och för inneklimatet analyseras hur dess 
termiska komfort påverkas.  

Geografiskt sett analyseras klimatförändringarna för region Västkusten, vilka 
appliceras på statistisk historik för klimatet i Göteborgsområdet. För kraven på ett 
passivhus jämförs endast byggnader inom det av Feby-12 (indirekt BBR19) avgränsade 
området; Klimatzon III, illustrerat i figur 1. 
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Figur 1. Klimatzonernas gränser enligt BBR19 

1.5 Disposition 
Rapportens upplägg kan betraktas parallellt med hur arbetet kring studien fortskred. 
Kapitel två inleds med redogörelse av den övergripande strategin och vilka metoder 
som skall komma användas genom undersökningen. Metoderna sammankopplas med 
fråga i frågeställningen följt av vad metoderna är och innebär. Arbetsgången beskrivs 
och kapitlet avslutas med undersökningens trovärdighet. Kapitel två skall därmed ge en 
överblick till hur arbetet lagts upp och påvisa det vetenskapliga arbetssättet av 
undersökningens övergripande strategi. 

Det tredje kapitlet samlas teori som stegvis bygger upp ett ramverk varifrån 
undersökningen kan ta avstamp ifrån samt vad som är nödvändig befintlig vetenskap 
för studien att relatera till och reflektera emot. I det fjärde kapitlet presenteras den 
empiri som fåtts ut av studien som tillsammans med analys och resultat i kapitel fem 
påvisar den nya vetenskapliga mark som brutits. Slutligen, i kapitel sex, diskuteras 
resultatet av undersökningen, huruvida det bidrar till att lösa problemformuleringen 
eller inte, samt förslag på vidare forskning kring ämnet. 
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2 Metod och genomförande 
Kapitlet ger en översiktlig beskrivning av arbetets strategi, genomförande och 
arbetsgång, vilket i mångt och mycket handlar om att matematisk beräkna utfallet av 
scenario och utvärdera resultat. Metoder för datainsamling redovisas och kapitlet 
avslutas med diskussion kring trovärdighet med utgångspunkt från undersökningens 
metodval. 

2.1 Undersökningsstrategi 
Undersökningen var kvantitativt i och med att genomgående angreppssätt innefattade 
matematiska beräkningar och statistisk avläsning. All insamlad data är kvantifierbar 
och empiriskt resultat erhölls genom vetenskapligt vedertagna matematiska formler 
eller tekniska specifikationer. Metod och beräkningar kan återskapas och resultatet kan 
ej tolkas annorlunda utifrån valda utredningsmetoder. 

2.2 Koppling mellan frågeställningar och metoder för 
datainsamling 

Frågeställningens första och tredje fråga, angående; förväntat inneklimat och 
energiförbrukning, byggde på metoden matematiska beräkningar. För första frågan 
eftersöktes innetemperaturen, vilken tvärt kunde fås av att förutsätta ett framtida 
klimatscenario och beräkna den resulterande innetemperaturen för situationen. 
Geografiskt läge och ett typhus valdes ut varifrån indata kunde tas för konstruktion 
(klimatskärm) och installationer. Data för det framtida klimatscenariot insamlades från 
tabeller över det förväntade klimatet. Beräkningarna gjordes genom datorstödda 
beräkningsprogram. Resultatet av beräkningarna analyserades för vilken grad av 
termisk komfort det innebar, jämfört mot värden i statistisk modell över hur detta 
förmodligen kommer att mottas. 

Metoden för fråga två, angående; förbättringsåtgärder av inneklimatet, hade som 
utgångspunkt att analysera vilka parametrar av just byggnadens konstruktion och dess 
installationer som påverkade inneklimatet till det negativa. Därifrån skulle ingående 
faktorer analyseras för att se vilka av dessa som skulle gå att förändra för att uppnå 
önskat resultat, det vill säga högre komfort. 

Gällande tredje frågan upprättades en energikalkyl för byggnadens befintliga situation, 
jämfört med hur energibalansen skulle påverkas av valda klimatbevarande åtgärder. 

2.3 Valda metoder för datainsamling 
Dokumentanalys har främst används som metod för datainsamling, som utförts genom 
att söka efter relevant information i den vetenskapliga databasen Science Direct. Då 
studien baseras till stor del på modern byggnadsteknik gjordes avgränsningar med 
databasens filterfunktion, vilket innebär att äldre, orelevanta artiklar kan sållas bort från 
sökningens resultat. Dessutom har olika artiklar jämförts för att undersöka hur forskare 
från olika länder och med olika förutsättningar angriper liknande problem. 

De temperaturökningar som erhålls av klimatscenario RCP8.5 visar endast 
medelvärden för årstiderna, vilket innebär att unika uppskattningsvärden för varje 
månad fick beräknas med hjälp av den matematiska metoden interpolering. 

Enligt SMHI kan resultaten från normalårsperioden 1961-1990 jämföras med 
observationer från samma period för att se hur bra modellen kan representera det 
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rådande klimatet. Därmed användes denna metod för att avgöra vilken klimatmodell 
som bäst stämde överens med dagens klimat, och därmed uppskattningsvis även 
framtidens klimat. 

2.4 Arbetsgång 
Genom att utföra fallstudie av en befintlig byggnad fick studiens frågeställning ett 
specifikt fall att förankras mot. En villa, certifierad som Passivhus av Sveriges Centrum 
för Nollenergihus söktes. Dess konstruktionsdetaljer, däribland hur klimatsskärmen var 
uppbyggd samt vilka installationer som huset använde sig av behövdes för att föras in 
i de beräkningsformler för inomhustemperatur och energiförbrukning som skulle 
komma att användas. Det geografiska läget för studiens ändamål valdes till det av BBR 
avgränsade området; klimatzon III, och den sökta byggnaden skulle vara belägen inom 
detta område. 

Kontakt upprättades med ansvariga på NCC, som varit delaktiga i anläggningen av 
Sveriges för tillfället största lågenergihusområde; Vallda Heberg, beläget strax utanför 
Kungsbacka, söder om Göteborg. Nödvändig och fullständig data om byggnaderna i 
området, inklusive en (för undersökningen passande) villa, kunde erhållas. 

Göteborg visade sig även vara ett väldokumenterat område när det gällde historisk 
klimatdata; varför detta område valdes som exakt plats att jämföra med och avläsa 
klimatdata ifrån. För det framtida klimatet var årsmedeltemperaturer och 
säsongsmedeltemperaturer framtagna för olika distrikt i Sverige och för olika 
klimatscenarion, beroende på klimatförändringarnas utveckling. 

För att välja vilket klimatscenario som denna studie skulle följa, då det inte görs någon 
värdering om vilket scenario som är mest troligt, så studerades den beräknade 
säsongsvisa medeltemperaturen för år 1986-2015, jämfört med hur den faktiskt blev. 
Genom detta kunde konstateras att scenario RCP8.5 var mest precist. 

Den säsongsvisa data som hade beräknats med RCP8.5 för år 2045-2055 analyserades 
för att få medelvärden på år 2050. Genom att interpolera över de fyra säsongsvisa 
värdena kunde en trendlinje skapas för årets samtliga månader. All data som var 
framtagen att representera det framtida klimatet var definierad för att visa skillnaden 
från normalåret. Utvunna siffror för framtidsklimatet i distrikt Västkusten, kunde 
därmed adderas på normalårets månadsvisa medeltemperaturer för Göteborg. 

För att besvara första frågan i frågeställningen; hur det termiska inneklimatet i 
passivhus påverkas av det framtida uteklimatet utfördes beräkningar via licens-
programvaran BV2 som genom tillämpning av ISO-standard 13792:2012 ger konkreta 
värden på hur många timmar som överstiger oönskad temperatur. För att avgöra den 
framtida termiska komforten av det förändrade termiska klimatet så jämfördes den 
erhållna innetemperaturen med statistiska modell-tabeller för PPD och PMV. I dessa 
modelltabeller kan avläsas att inomhustemperaturen korrelerar med visst antal procent 
missnöjda boende, vilket måste hållas inom ett visst värde för att avgöra huruvida det 
termiska inomhusklimatet blir acceptabelt för de boende. 

Fråga två för undersökningen söker förändringsförslag för den framtida situationen av 
inneklimat för att få ökad termisk komfort i byggnaden. Här var det tydligt att utrusta 
byggnaden med komfortkylning, vars behov erhålls genom energiberäkningar för 
fallstudien. 
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För tredje frågan skulle byggnadens energiberäkningar göras för det framtida klimatet 
samt för hur de olika anpassningsförslagen påverkar den specifika energianvändningen. 

Slutligen gjordes en sammanställning för att få fram ett generellt resultat av 
energianalysen, samt klimat- och temperaturberäkningar. Genom att använda 
brukarindata från Feby-12 kombinerat med specifika siffror från fallstudieobjektet 
gjordes en mer allmän bedömning för att besvara frågorna på det övergripande sätt de 
är ställda för att resultatet ska kunna anammas för samtliga passivhus i Sverige. 

2.5 Trovärdighet 
Rapportens validitet bygger mestadels på vetenskapliga rapporter som granskats av en 
andra, oberoende part och därefter eventuellt reviderats. Använd teori såsom basen till 
ett framtida klimatscenario har tagits från mätningar gjorda på både kommunal nivå och 
Västkustens distrikt. 

De idag mest förlitliga, och för studiens ändamål lämpliga källorna till hur klimatet 
förändras är FN:s klimatpanel; IPCC och SMHI. IPCC sammanställer och utvärderar 
forskningsläget från vetenskapligt publicerade artiklar och samarbetsorganisationer. 
För det svenska forskningsläget anförtros SMHI av IPCC. Tillsammans har dessa organ 
har tagit fram olika klimatscenarion för framtiden. Prognoserna är baserade på 
observationer och beräkningar för olika utvecklingsvägar gällande växthusgasutsläpp. 

Det erhållna klimatdata för det framtida scenariot RCP8.5 redovisade endast fyra 
mätvärden för varje år, så för att bestämma en specifik ökning för varje enskild månad 
användes interpolering. Detta innebär att man från de fyra mätvärdena utvunnit tolv 
approximativa värden för temperaturökningen, vilket medför en viss felmarginal. 

För att rapporten ska ge en generell uppfattning om hur passivhus klarar ett framtida 
klimatscenario 2050 så valdes ett antal generella mätvärden för referensobjektet. 
Brukarindata för referensobjektet följer de rekommenderade beräkningsexempel som 
Feby-12 använder sig av vid klassificering av passivhus. Även om ett hus uppnått 
passivhusstandard så kan brukaren överskrida gränsen för den årliga specifika 
energianvändningen genom att exempelvis låta fönster och dörrar stå öppna en längre 
tid. På så vis kan resultatet vid en praktisk mätning variera från den teoretiskt uträknade 
energianvändningen. 

Inomhustemperaturen beräknas med hjälp en förenklad beräkningsmetod för 
värmeöverföringsprocesserna som ges exempel på i ISO-standarden ISO 13792:2012 
Byggnaders termiska egenskaper – Beräkning av inomhustemperatur på sommaren i ett 
rum utan mekanisk kylning. Denna standard fastställer vissa antaganden och kriterier 
som måste uppfyllas för att göra en rättvis bedömning av innetemperaturen i hus utan 
mekanisk kylning. Vid dessa beräkningar användes programmet BV2, där mätvärden 
matas in och en beräkning av innetemperaturen kan göras. Då programmet är begränsat 
i antal specifika parametrar som kan användas till beräkningen ger det en viss 
felmarginal. 
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3 Teoretiskt ramverk 
Det teoretiska ramverket bygger upp en vetenskaplig grund och ger förklaringsansatser 
som hjälper till att definiera studiens frågeställning. Ståndpunkter och påståenden som 
görs genom studien kan hänvisas till de forskningsfronter, teorier och källor som 
redovisas i detta kapitel. 

3.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 
Inledande teorier berör inneklimat, hur denna uppfattas samt hur klimatscenarion bör 
betraktas, vilka alla bygger en grundläggande teoretisk ram till första frågan i 
frågeställningen. Kring inneklimat presenteras teori om termiskt inneklimat samt hur 
man definierar vad som är ett bra eller dåligt inneklimat. Frågan berör det framtida 
klimatet, varför teori introduceras kring hur sådan data kan hanteras och samlas in. För 
själva beräkningarna som bestämmer innetemperaturen samt dess tillvägagångssätt, 
hänvisar studien till ISO-standard 13792:2012 som utgör grunden för simuleringarna 
gjorda i beräkningsprogrammet BV2. 

Andra frågan i frågeställningen syftar till att undersöka huruvida inomhusklimatet kan 
förbättras gällande operativ temperatur. Det handlar om att ta fram byggnadstekniska 
lösningar som kan uppfylla de önskade parametrarna, vilka är specificerade under 
teoriavsnitt 3.7. 

3.2 Termisk komfort 
Alla byggnader med deras installationer skall enligt Sveriges byggregler utformas så att 
luft- och vattenkvalitet, ljus-, fukt och temperaturförhållanden är tillfredställande och 
inte skapar ohälsa för de brukande. Tillfredsställande temperaturförhållanden, så som 
kyla, värme, drag och övertemperatur ingår som delar av den totala termiska komforten. 

Den termiska komforten uppfattas av människors hud och värmereceptorer (Bokalders 
& Block, 2009) och ett för varmt inomhusklimat kan medföra direkta hälsoeffekter 
såsom illamående, trötthet, huvudvärk och andningsbesvär. Indirekta hälsoeffekter 
inkluderar minskad arbetsprestation, ökad risk för olycksfall och lägre komfort. I 
extrema fall kan för hög inomhustemperatur även medföra hjärt- och kärlproblem. 
Välmående personer kan inom vissa gränser anpassa sig efter förändringar i den 
omgivande temperaturen. Däremot ifall temperaturen pressar den övre gränsen eller 
kombineras med andra faktorer såsom hög fuktighet, påfrestande aktiviteter eller längre 
utsatthet, kan fysiologiska kompensationsmekanismer överbelastas (Spengler, 2011). 

Undersökningar gjorda på stora grupper människor som utsatts för skilda 
klimatförhållanden visar att majoriteten påverkas likartat. De flesta människor anser att 
en god termisk komfort upplevs inom ett temperaturintervall på 20-24°C. När det gäller 
optimal temperatur kan man inte säkert fastställa vad som är mest gynnsamt, bland 
annat eftersom människor har olika ämnesomsättning, känslighet och krav på 
välbefinnande. I praktiken kommer minst 5 procent av människorna i en byggnad med 
optimala förhållanden finna inomhusklimatet otillfredsställande enligt Socialstyrelsen. 
De krav som av BBR ställs på termiskt klimat inomhus gäller hela byggnaden och avser 
termisk komfort i rum eller avskiljbara delar där människor vistas mer än tillfälligt. 
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3.3 PVM och PPD 
Relationen mellan mänsklig termisk komfort och inomhustemperatur baseras på de 
boendes termiska känsla, vilket inte är en linjär funktion. Mänsklig termisk 
obekvämlighet kan kartläggas med predicted percentage of dissatisfied, PPD, och 
termisk upplevelse med predicted mean vote, PMV. Förhållandet mellan PPD och PMV 
kan visas med en exponentiell kurva, enligt figur 2 (Attia & Carlucci, 2015). 

 

Figur 2. Samband mellan PMV, PPD och operativ temperatur (Attia & Carlucci, 
2015). 

PMV-indexet fås genom frågan “Vad är din uppfattning av miljön i detta ögonblick?” 
med svarsalternativ på en skala från ”-3” (väldigt kallt) till ”+3” (väldigt varmt), där 
”0” är det neutrala värdet. PPD fås genom en annan fråga: “Är du bekväm i denna 
klimatiska miljö?”. Svaret kan vara “ja” eller “nej” och bidrar till skapandet av en 
förväntad procentsats av negativa omdömen (Fabbri, 2013). 

Enligt PMV-modellen är en persons termiska komfort baserat på tre olika parametrar; 

• 1 - Kroppen är i värmebalans,  
• 2 - Svettning sker inom komfortgränsen, 
• 3 - Medeltemperaturen är inom komfortgränsen. 

Modellen används dessutom för att uppskatta ett sannolikt antal personer som upplever 
obehag i form av en kylande eller värmande känsla. Denna känsla kategoriseras under 
PDD-indexet, vilket delar mänsklig termisk obekvämlighet i två grupper; behagligt och 
obehagligt (Homod, Sahari, Almurib, & Nagi, 2011). 

Antaganden om godtagbarhet för olika komfortkategorier är uttryckta som symmetriska 
gränsvärden runt den optimala komforttemperaturen. I figur 3 anges den optimala 
komforttemperaturen och de övre, samt undre gränsvärdena i de olika 
komfortkategorierna (Attia & Carlucci, 2015). 
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Figur 3. Gränsvärden för tillåtna värden enligt PMV (Attia & Carlucci, 2015). 

3.4 Klimatscenario 2050 
Hur klimatet kommer att se ut i framtiden är omöjligt att korrekt kartlägga, men baserat 
på observationer och beräkningar utifrån förändringar i atmosfären, framförallt 
gällande strålningsenergin (vilken beror på mängden koldioxid) har olika 
klimatscenarion tagits fram. Klimatscenarion beskriver möjliga utvecklingar av 
klimatet, i termer om exempelvis årsmedeltemperatur som motsvarar hur den faktorn 
av klimatet kan se ut i framtiden. 

IPCC presenterade år 2014 sin 5:e och hittills senaste rapport om de globala 
klimatförändringarna, vari man beräknat att strålningsenergin i atmosfären förväntas 
intensifieras de närmaste 30 åren, för samtliga scenarion de tagit fram. Genom att 
applicera dessa strålningsscenarion i klimatmodeller för geografiska områden har 
klimatanalyser kunnat presenteras. Resultat från SMHI:s klimatforskning vid Rossby 
Centre har resulterat i regionala klimatanalyser för meteorologiska prognosdistrikt i 
Sverige. 

Resultatet av dessa beräkningar och analyser påvisar bland annat en förhöjning av den 
globala medeltemperaturen (Pachauri, 2015). Gällande andra temperaturbaserade 
väderfenomen så kan värmeböljor förväntas bli mer långvariga. En värmebölja 
definieras här som den årligen längsta sammanhängande perioden en av 
dygnsmedeltemperatur över 20°C, vilket endast var ca 2,5 dagar i snitt under 
referensperioden. Denna tros öka till ca 4-5 dagar och vara mer frekvent återkommande 
samt att extrem nederbörd förväntas intensifieras, enligt SMHI. 

Gällande temperaturskillnader i atmosfären finns data presenterade för hur mycket den 
säsongsvisa medeltemperaturen skiljer sig från normalårsperioden. Normalårsperioden 
är en referensperiod varifrån ett statistiskt medelår, ett så kallat normalår beräknas. 
Referensperioden är 30-årsperiod mellan år 1961-1990, vilken definierats av 
Världsmeteorologiska organisationen, WMO. År 2021 införs nästa referensperiod som 
kommer att täcka år 1991-2020. Den nuvarande perioden är den som IPCC:s 
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klimatscenarion utgår ifrån när skillnader presenteras och även varifrån 
normalårstemperaturerer hämtas vid energiberäkningar enligt Feby-12-krav. 

3.5 Temperaturberäkningar enligt ISO-standard 13792 
Vid beräkning av innetemperaturen som en funktion av klimatskärm, utetemperatur och 
värmelaster används ISO-standard 13792:2012 som valid metod. I standarden 
föreskrivs förutsättningarna och metod för beräkningar stegvis med bestämmelsen av 
den operativa temperaturen som slutmål. 

Beräkningsprocessen baseras på följande steg: 

1. Definition av klimatdata för den valda geografiska platsen; 
2. Definitionen av referensrummet; 
3. Definitionen av klimatskärmen (area, exponering av solstrålning, tekniska 

specifikationer); 
4. Beräkningen av termofysiska parametrar, samt transmittansen av solenergi för 

ogenomskinliga såväl som transparanta element; 
5. Definitionen av ventilationsmönstret; 
6. Definitionen av inre värmelaster; 
7. Utvärdering av det dagliga maximala-, medel- och minimivärdet av den 

operativa temperaturen. 

För den förenklade beräkningsmodellen behövs ett antal värmeöverföringskoefficienter 
mellan olika material i den interna samt externa miljön. Även värmeflöden genom 
fönster och ytterväggar spelar roll i bestämmelsen av den operativa temperaturen, vars 
formel ses i figur 4. 

 

Figur 4. Ekvation för operativ innetemperatur (ISO-standard 13792:2012). 
Den operativa innetemperaturen är ett medelvärde från sammanvägning av 
lufttemperaturen och strålningstemperaturen, vilka beräknas med formler enligt figur 5 
och 6, baserade på värmeöverföring och värmeflöde. 

 

Figur 5. Ekvation för lufttemperatur (ISO-standard 13792:2012). 
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Figur 6. Ekvation för strålningstemperatur (ISO-standard 13792:2012). 
 

3.6 Beräkningsprogrammet BV2 
För att bestämma innetemperaturen under ett år i en byggnad kan man använda sig av 
BV2, som använder sig av ISO-standard 13792:2012 för sina beräkningar och följer 
samtidigt krav från BBR19. Genom att mata in geografiskt läge och erhållna värden 
rörande klimatskärm, värmebelastning, samt klimathållningssystem simulerar 
programmet bland annat antalet dagar som överstiger oönskade temperaturer. 
Programmet tillåter även justeringar i normalårstemperaturen, vilket tillåter resultat för 
ett framtida klimatscenario. 

3.7 Byggnadstekniska åtgärder 
Vid byggandet av en energieffektiv byggnad bör man främst iaktta materialvalet till 
väggar, tak, fundament, fönster, dörrar, det vill säga de komponenter som utgör 
klimatskärmen. För att minimera energianvändningen bör dessa material möta följande 
energikrav: 

• Under vintern ska de förse byggnaden med energi utifrån, och samtidigt vara tät 
nog att hålla den inne, 

• under sommaren ska de förhindra att energi förses från utsidan, men tillåta ett 
flöde i motsatt riktning, 

• Energi ska under vintern nå byggnaden i form av ljus och värme, men endast 
som ljus under sommaren. 

Ett samtidigt uppfyllande av dessa kriterier är svårt att uppnå, och i praktiken ibland 
omöjligt, då flera av dem motsäger varandra (Lewandowski & Lewandowska-Iwaniak, 
2013). 

3.8 Sammanfattning av valda teorier 
De teorier som bygger grunden för rapporten redovisas i kronologisk ordning för att 
stegvis presentera det undersökta problemet och till sist ge ett underlag till 
byggnadstekniska lösningar. Samtliga teorier hänger ihop då de tillsammans utgör 
ramen för beskrivet problem; hur man i Sverige kommer att påverkas av förändrat 
inneklimat, samt vilka lösningar som finns tillgängliga i dagsläget.  

I avsnitt 3.2 förklaras vad ett termiskt inomhusklimat är, samt hur det kan påverka de 
boendes hälsa. I 3.3 förklaras hur man kan definiera ett behagligt termiskt 
inomhusklimat med hjälp av PPD och PMV, då det finns meningsskiljaktigheter om 
vad det innebär. 3.4 presenterar vad klimatscenario är och hur de bör avläsas. 3.5 och 
3.6 förklarar hur den operativa innetemperaturen beräknas med hjälp av ISO-standard 
13792:2012 och beräkningsprogrammet BV2. Slutligen, i 3.7, beskrivs de önskade 
kriterier som bör uppfyllas av valda byggnadstekniska åtgärder, så att dessa kan dämpa 
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utomhustemperaturens inverkan på inomhusklimatet, utan att energianvändningen 
påverkas i den omfattning att byggnaden inte längre kan klassas som ett passivhus. 
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4 Empiri 

4.1 Kuben 
Det valda referensobjektet för undersökningen ligger utanför Kungsbacka i Vallda, och 
tillhör därmed klimatzon III, vilket innebär att husets specifika energianvändning inte 
får överskrida 63 kWh/Atemp/år. Kuben har 5-6 rum och kök med en total golvarea på 
140 kvadratmeter, fördelat på två våningsplan. Formafaktorn på huset är mycket god 
för effektiv specifik energianvändning. För att minimera värmeförlusterna har man 
använt sig av konstruktioner med låg värmegenomgångskoefficient (u-värde). Som 
referens till hur låg värmegenomgången är kan en jämförelse göras mot Boverkets 
minimikrav på klimatskalets Um-värde, där Kubens värden endast uppgår till 45% av 
dessa. 

 

Figur 7 visar typhuset Kuben 

4.1.1 Klimatskärmen 
Väggarnas, takets och bottenbjälklagets uppbyggnad är för NCC sekretessbelagd 
information, men dess U-värden för konstruktionerna återfinns i tabell 1. 

Tabell 1. U-värden för respektive byggnadsdel (rapportförfattarna). 

 
 

I och med att Kuben är byggt i två våningar med tillhörande balkong medför detta ett 
flertal köldbryggor, vilka presenteras i tabell 2. 
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Tabell 2. Köldbryggor för respektive konstruktionsanslutning (rapportförfattarna). 

 

4.1.2 Fönster och dörrar 
Passivhuset har minimerat sina fönsterytor i norr för att undvika onödiga 
värmeförluster, samt i söder för att besparas från hög värmebelastning under sommaren, 
visat i tabell 3. 

Tabell 3. Fönsterytor i respektive väderstreck (rapportförfattarna). 

 

4.1.3 Värmesystem 
Området Vallda Heberg har ett eget fjärrvärmesystem som förser byggnaderna med 
värme och tappvarmvatten. Uppvärmningssystemet består till 100 % utav förnyelsebara 
energikällor, varav 40 % kan exkluderas från beräkningen av den specifika 
energianvändningen. Dessa 40 % av värmen fås av värmecentraler driva med 
solstrålning medan den resterande 60 % fås från en värmepanna driven av träpellets. 
När värmen från solinstrålningen inte är tillräcklig för att uppnå en temperatur i 
varmvattenkretsen på 60°C, så används varmvattnet från pelletsvärmepannan som är 
80°C. För att undvika Legionella så är systemet dimensionerat för att alltid hålla 
varmvattentemperaturen över 50°C. 

4.2 Brukarindata 
För att presentera förutsättningarna för beräkningarna så att arbetsgången med 
tillhörande resultat smidigt kan återskapas har ett antal standardvärden använts. Vid 
beräkning av specifik energianvändning på fallstudien har beräkningsanvisningarna 
enligt Feby-12 följts, med undantag för några referensobjektsspecifika parametrar, se 
tabell 4. 
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Tabell 4. Brukarindata för referensobjektet (rapportförfattarna). 

 

4.3 Klimatscenario 2050 
Vid jordytan har temperaturen de tre senaste decennierna successivt ökat och varit de 
varmaste sedan pålitliga mätningar startades på 1850-talet, och totalt har den globala 
yttemperaturen ökat cirka 0.9°C i en exponentiell trend sedan dess. Högst sannolikt är 
det att denna stiger ytterligare ungefär 2 °C fram till mitten av århundradet (Pachauri, 
2015).  

För det klimat som kan komma att råda i Sverige år 2050 så utgår denna studie ifrån 
IPCC:s strålningsdrivningsscenario RCP8.5 tillsammans med SMHI:s regionala 
klimatmodell RCA4, över det meteorologiska prognosdistriktet Västkusten. 

Insamlad data för de säsongsvisa medeltemperaturerna från det framtida 
klimatscenariot har här interpolerats för att representera årets samtliga. illustrerat i figur 
8. 
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Figur 8. Månadsvisa skillnaden i medeltemperatur för år 2050 i jämförelse med 
normalårsperioden 1961-1990 (rapportförfattarna). 

Dessa skillnader i månaders medeltemperatur mellan år 2050 och normalåret adderas 
på normalårets månadsvisa medeltemperatur över Göteborg för att sammanställa ett 
framtida klimatscenario gällande atomsfärstemperatur, illustrerat i figur 9. 

 

Figur 9. Månadsvisa medeltemperaturer i Göteborg för klimatscenario 2050 och 
normalåret, samt skillnaden däremellan. Även årsmedeltemperaturer redovisas 

(rapportförfattarna). 

4.4 Klimatberäkningar 
För att kunna välja det klimatscenario som närmast stämmer överens med verklighetens 
klimat så skapades den egna beräknade “normalårsperioden” 1986-2015. Genom att 
sammanställa data för 30 års mätningar av medeltemperaturer för hela året, samt 
uppdelat över årstiderna, kunde dessa uppmätta värden därefter jämföras med 
beräknade klimatscenarion RCP4.5, respektive RCP8.5. Det klimatscenario som bäst 
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överensstämde med dagens klimat, beräknat på en normalårsperiod, valdes därefter som 
det mest troliga framtida scenariot. 

I bilaga 2 framgår att RCP4.5 har lyckats beräkna ett alternativt scenario för 
medeltemperaturen under sommaren och våren som mest överensstämmer med de 
kartlagda medeltemperaturerna för normalårsperioden under samma årstider. 
Klimatscenario RCP8.5 har däremot ett mer överensstämmande beräknat värde för 
hösten, vintern och dessutom medeltemperaturen för hela året. RCP8.5 har alltså 
statistiskt sett beräknat en mer verklighetsförankrad bild av det nutida klimatet, och 
därmed uppskattningsvis även det framtida klimatet. Rapporten avser därför att 
använda sig av klimatscenario RCP8.5 för beräkning av det framtida inomhusklimatet 
i passivhus. 

För att bedöma hur mycket medeltemperaturen har ökat till det valda klimatscenariot år 
2050 sammanställdes årsmedelvärdet, samt säsongsmedelvärden för en tioårsperiod 
2046-2055. De beräknade medelvärdena jämfördes därefter med normalårsperioden 
1961-1990 för att avgöra ett medelvärde för temperaturökningen fram till 2050. Detta 
medelvärde gällandes Västkustens distrikt appliceras därefter på normalårsperioden 
1961-1990 för Göteborg, där objektet för fallstudien befinner sig. 

Enligt figur 8 i kapitel 4.1 avläses att samtliga säsongsmedeltemperaturer på Västkusten 
kan förväntas stiga till mitten av seklet men den största ökningen av medeltemperatur 
kan förväntas bli under vintermånaderna. För data att göra energiberäkningar och 
innetemperatursberäkningar på behövs dock månadsvisa indikationer, och en mer 
precis geografisk läge. För detta interpolerades de fyra kända siffrorna för 
säsongsmedel till tolv siffror för att representera skillnaden för varje månad på året. 
Dessa nya månadsskillnader adderas till normalårets månaders medeltemperatur över 
området Göteborg. 

4.5 Byggnadstekniska åtgärder 
Enligt (Lewandowski & Lewandowska-Iwaniak, 2013) bör fokus ligga vid 
klimatskärmen som optimalt sett ska vara uppbyggt av ett material som aktivt isolerar 
och förser byggnaden med energi under vintern, samtidigt som det vid sommartid 
verkar med motsatt effekt. Det är dessvärre i dagsläget praktiskt omöjligt. Därför är det 
mer lämpligt att använda sig av reglerbara installationer som kan uppfylla önskade 
kriterier under sommaren, samt enkelt avaktiveras under vintern. 

Användningen av komfortkyla i Sverige ökar i takt med att klimatet blir varmare, och 
det finns således ett intresse att låta skärma av solstrålningen från sitt boende under 
sommarmånaderna. En väl genomtänkt solavskärmning kan bidra till att behovet av 
komfortkyla minskas med upp till 70 %. Med ett anpassningsbart solskydd, såsom 
manuellt styrda markiser, kan man samtidigt låta byggnaden erhålla maximal 
solinstrålning vid behov. Valda markiser för studien har en solskyddsfaktor på 0,2. 

Ett mer energikrävande alternativ är att använda av komfortkyla för att tillgodose ett 
termiskt behagligt inneklimat under sommaren, medan man under vintern låter det täta 
klimatskalet bevara värmen. Då lösningen i stor utsträckning påverkar 
energiförbrukningen, kan det däremot leda till att byggnaden inte uppnår kraven för 
passivhus. Eftersom komfortkylan främst används under sommarmånaderna kan man 
försörja energiförbrukningen genom att låta installera solceller på taket. De solceller 
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som beprövas i studien har en effekt på upp till 15 % och täcker en yta av 20 
kvadratmeter. 

4.6 Sammanfattning av insamlad empiri 
Den insamlade empirin presenterar förutsättningarna för de beräkningar som gjordes 
för att besvara rapportens frågeställningar. Inledningsvis presenteras förutsättningarna 
för fallstudien, samt de olika tekniska specifikationer som utgör byggnaden. Dessa 
villkor för fallstudien lägger grunden till beräkningsmodellerna som skall besvara 
rapportens frågeställningar. Vid besvarandet av fråga 2 är det förändringar, alternativt 
tillägg, för dessa förutsättningar som ska undersökas för att ta reda på huruvida 
resultatet för fråga 1 kan påverkas till det bättre. De förändringar som görs i fallstudien 
måste däremot ta hänsyn till energianvändningen som utreds i fråga 3, såväl som 
påverkan av inneklimatet enligt fråga 1. 

I empiriavsnitt 4.4, behandlas premissen för de beräkningar som gjorts av det framtida 
klimatscenariot för fallstudieobjektet. Först presenteras argument för det valda 
klimatscenariot, som gjorts objektivt genom jämförelser med klimatutfallet för 
normalårsperioden 1986-2015. Därefter förklaras tillvägagångssättet för tillämpningen 
av temperaturökningens medelvärde enligt klimatscenario RCP8.5 över Västkustens 
distrikt, till normalårsperioden 1961-1990 i Göteborg. 

Samtliga empiriavsnitt samspelar genom att utgöra utgångspunkten för beräkningarna 
på det termiska inomhusklimatet i passivhus, vilket innebär ett gemensamt beroende 
mellan insamlad empiri. Den presenterade empirin är dessutom menad att vara möjlig 
att återskapas med så få avvikelser i resultatet som möjligt. De beräkningar som gjorts 
på innetemperaturen som en variabel beroende på klimatskal, utomhustemperatur och 
installationer, nyttjar empirin för att uppnå ett resultat för rapportens huvudsakliga 
undersökning; klimatförändringens inverkan på inomhusklimat i passivhus. 
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5 Analys och resultat 

5.1 Analys 
För att kartlägga det termiska inneklimatets påverkan av ett framtida klimatscenario, 
framställdes ett diagram över månadsmedeltemperaturen i Göteborg under år 2050, se 
figur 9. Utetemperaturen är som högst under sommarmånaderna juni, juli och augusti, 
vilka främst bidrar till ett obehagligt termiskt inneklimat. Därför görs antagandet att ett 
behagligt inneklimat kan bevaras genom att vida åtgärder under sommarmånaderna. Då 
valda byggnadstekniska lösningar utgör en förändring av den årliga 
energianvändningen i byggnaden, räknas dess energipåverkan som procentandelar av 
hela året. 

5.2 Frågeställning 1 – Hur kommer den termiska komforten i 
dagens passivhus att uppfattas år 2050 i Sverige 

Utetemperaturen år 2050 har sin största ökning under vintermånaderna, men bidrar 
under sommarmånaderna till en ökning av medeltemperaturen på upp till 2,1°C, som 
ses i figur 9 i kapitel 4.3. 

Temperaturberäkningarna utförda av BV2, i enighet med beräkningsanvisningar från 
Feby-12 och referensobjektets specifika brukarindata, erhåller värden för antal dagar 
där innetemperaturen överstiger komfortgränsen enligt figur 10. 

 

Figur 10. Antal dagar med övertemperatur (rapportförfattarna). 
Feby-12 råder om att temperaturen under perioden april-september inte bör överstiga 
26°C mer än högst 10 % av tiden, vilket innebär 18,25 dagar. Enligt resultatet från BV2 
uppnår innetemperaturen ett värde på ≥ 26°C under 107 dagar, något som antagligen 
sker under sommarperioden av året. Vidare når temperaturen ≥ 28°C under 78 dagar, 
vilket ger PMV-värdet 0,5 och PPD-värdet 10 % (se teoriavsnitt 3.3). Enligt PMV- och 
PDD-diagram innebär det att passivhusets termiska inneklimat är oacceptabelt, samt att 
10 % boende förväntas vara missnöjda under dessa dagar. För 12 av dessa dagar 
förväntas 45 % av de boende vara missnöjda, och hela 78 % är missnöjda under 1 dag. 
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5.3 Frågeställning 2 – Hur kan man lätt anpassa passivhus för 
förbättrat termiskt inneklimat mot det klimat som råder år 2050 

Med hjälp av solavskärmning kan man bli av med upp till 70 % av den solbelastning 
som bidrar till övertemperaturer under sommaren. Vid användning av markiser med 
solskyddsfaktor 0,2 under den mest strålningsintensiva perioden april-september, 
minskas den årliga solinstrålningen med 55 %, se figur 11. 

 

Figur 11. Mängd solinstrålning med och utan solskyddande markiser 
(rapportförfattarna). 

Med komfortkyla kan man enkelt reglera det termiska inneklimatet efter önskat behov, 
men med negativa konsekvenser för energianvändningen. Med rätt kylsystem kan man 
alltså bibehålla en konstant innetemperatur oavsett yttre klimatpåverkan. 

5.4 Frågeställning 3 – Hur påverkas energiförbrukningen av 
klimatförändringarna samt valda inneklimatsförbättrande 
åtgärder 

Den totala årliga energiförbrukningen för normalårsperioden, i jämförelse med 
klimatscenario 2050 är i princip densamma, med en minskning på 2,19 % till år 2050. 
Däremot finns stora skillnader i värme- och kylbehovet för de olika mätperioderna. 
Resultatet visar att vid det framtida scenariot brukas 27,39 % mer energi under 
sommaren för att bibehålla ett behagligt termiskt inneklimat, medan man i dagsläget 
spenderar 27,67 % mer energi vid vintertid, vilket illustreras nedan i figur 12. 
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Figur 12. Byggnadens behov av uppvärmning och kylning för normalåret och år 2050 
(rapportförfattarna). 

Vid användning av solavskärmning under de soligaste månaderna påverkas byggnadens 
årliga förbrukning av värmeenergi med en ökning av 11,51 %. Däremot sker samtidigt 
en drastisk reducering av behovet för komfortkyla under året på upp till 66,46 %, se 
figur 13. Resultatet för solavskärmning blir att det årliga användandet av 
klimatbevarande energi minskas med 34 %, se figur 14. 

 

Figur 13. Byggnadens kylbehov, med och utan solskyddande markiser 
(rapportförfattarna). 
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Figur 14. Byggnadens behov av uppvärmning och kylning, med och utan 
solskyddande markiser (rapportförfattarna). 

Energibehovet för komfortkyla kan till viss del tillgodoses av solceller placerade på 
taket, men ger inte samma begränsning i energianvändning som markiser. En 
kombination av solavskärmning och solceller ger däremot en mycket låg 
energiförbrukning under de varma månaderna, se figur 15. 

 

Figur 15. Byggnadens energibehov för komfortkyla med och utan solceller som 
reducerar energibehovet genom gratisenergi., samt behovet vid användning av 

solskyddande markiser (rapportförfattarna). 
En kombination mellan komfortkyla och solavskärmning är därför att föredra för att 
optimera det termiska inneklimatet samtidigt som energianvändningen inte påverkas 
alltför mycket. Se Bilaga 1 – Energiberäkningar, för energiberäkningar. 
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5.5 Koppling till målet 
Passivhus i Sverige som utsätts för klimatscenario RCP8.5 år 2050 kommer att få ett 
termiskt inneklimat som är oacceptabelt både för de boende och enligt 
rekommendationer från Feby-12. För att tillgodose ett behagligt termiskt inneklimat 
föreslås metoder som enkelt kan implementeras vid nyproduktion såväl som till 
befintliga passivhus. Beroende på vilken klimatbevarande åtgärd som används, eller 
vilka som kombineras, kommer påverkan av energianvändningen variera någorlunda. 
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6 Diskussion och slutsatser 

6.1 Resultatdiskussion 
Effekterna av solavskärmningen fås endast om man antar att den nyttjas alla soliga 
timmar för den valda perioden; april-september. Detta är inte så trovärdigt, då man i 
praktiken antagligen inte väljer att skugga samtliga rum i huset under hela dagen. 
Vidare antas att solcellerna skuggas med en faktor på 50 % och ständigt verkar nära sin 
maximala effekt. Dessutom förutsätter de beräknade temperaturer som uppstår i 
passivhuset att varken komfortkyla används eller vädring sker under året. 

Det erhållna resultatet är begränsat i trovärdighet till det indata som fanns tillgänglig 
hos SMHI. Den använda solstrålningstabellen fast som senast uppdaterad sedan 
normalårsperioden 1931-1960. Vidare baseras klimatscenario RCP8.5 på 
normalårsperioden 1961-1990, där scenariot valdes baserat på dess förmåga att beräkna 
en temperaturökning som bäst stämde överens med den uppmätta perioden 1986-2015. 
Med en uppdaterad normalårsperiod och en mer aktuell solstrålningstabell kan ett mer 
reliabelt resultat erhållas. 

Den fallstudie som gjordes är dessutom otillräcklig vad gäller bland annat väggmaterial 
och våningshöjd, vilket innebar att dessa parametrar fick uppskattas. Genom att själva 
utforma ett passivhus utifrån befintliga krav och rekommendationer skulle man kunna 
göra en mer allmän studie med jämförelser mellan olika klimatzoner och klimatskal. 

Frågeställningarna var väl formulerade för att uppnå det önskade målet, men i efterhand 
märktes att fråga 1 var svårbesvarad och innebar en alltför omfattande 
beräkningsprocess med det tänkta metodvalet. Därför användes istället programvaran 
BV2 för att beräkna innetemperaturen, vilket innebar att resultatet inte blev lika 
tillförlitligt då möjligheten att mata in tekniska specifikationer angående byggnaden är 
begränsat i programmet. Tillsammans med fråga 2 och 3 bidrog det till en bred 
undersökning på bekostnad av dess djup. 

6.2 Metoddiskussion 
Metodvalet ändrades i efterhand på grund av den oförutsedda svårighetsgraden i att 
beräkna en innetemperatur beroende av byggnadens klimatskärm, samt väderdata i ett 
framtida klimatscenario. Slutligen valdes beräkningsprogrammet BV2 för att besvara 
studiens grundläggande frågeställning. Genom att tidigare identifiera vedertagna 
metoder för temperaturberäkning skulle det erhållna resultatet för studien kunnat 
analyseras mer genomgående i fråga 2 och 3. 

6.3 Begränsningar 
Inledande begränsningar gjordes utefter de klimatzoner som Feby använder vid 
certifiering av passivhus. Vid applicering av klimatdata användes dock specifika värden 
för västkustområdet och även Göteborg, ett område som ser mer nederbörd och 
molnighet än inlandet. Detta påverkar framförallt tillämpningen av solceller i andra 
städer inom samma klimatzon, medan det termiska klimatet inte skiljer sig avsevärt. 
Med hänsyn till gjorda avgränsningar kan resultatet tillämpas någorlunda för andra 
passivhus inom klimatzon III, med reservation för variationer på grund av annorlunda 
klimatdata vid val av städer vars väder skiljer sig väsentligt från Göteborg. Resultatet 
kan även variera beroende på vilken metod som används för att beräkna 
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innetemperaturen då den beror på ett stort antal parametrar. Trots dessa begränsningar 
anses resultatet tillräckligt förlitligt för att uppnå formulerade mål och frågeställningar. 

6.4 Slutsatser och rekommendationer 
Resultatet i sig presenterar ingen allmängiltig lösning som garanterar ett behagligt 
termiskt inneklimat för samtliga passivhus, utan klagomål från missnöjda boende. 
Däremot bidrar studien till att belysa problematiken med kommande 
klimatförändringar, och ger samtidigt förslag på hur dessa kan hanteras på ett 
energimässigt hållbart sätt. Resultatet innefattar: 

• En tydligare bild av det termiska klimatet i Göteborg, och indirekt hela södra 
Sverige, år 2050 

• Beräknat antal dagar med oacceptabla innetemperaturer för år 2050 
• Klimatbevarande byggnadstekniska åtgärder, samt deras inverkan på 

byggnadens energianvändning 

6.5 Förslag till vidare forskning 
En intressant synvinkel är att undersöka hur det erhållna termiska klimatet skulle 
påverka de boendes hälsa under en längre tid. Även vid klimatbevarande genom 
solavskärmning påverkas ljusinsläppet i byggnaden, vilket också kan bidra till 
försämrad hälsa. 

Genom att undersöka passivhus i samtliga klimatzoner kan man jämföra huruvida 
passivhus i norra Sverige klarar sig bättre eller sämre än passivhus i söder. 
Klimatförändringen såväl som tätheten på husen varierar antagligen beroende på vilken 
breddgrad man undersöker. 

Då interna värmelaster är en starkt bidragande faktor för både övertemperatur och 
energianvändning kan det finns värde i att kartlägga dessa tydligare och definiera hur 
man effektivt kan utnyttja och begränsa de dessa vid behov.  

 

 



Referenser 

26 

Referenser 
Attia, S., & Carlucci, S. (2015). Impact of different thermal comfort models on zero 

energy residential buildings in hot climate. Energy in Buildings, 117-128. 

Berggren, B., Hall, M., & Wall, M. (2013). LCE analysis of buildings - Taking the step 
towards Net Zero Energy Buildings. Energy and Buildings, 381-391. 

Bokalders, V., & Block, M. (2009). Byggekologi : kunskaper för ett hållbart byggande. 
Stockholm: Svensk Byggtjänst. 

Fabbri, K. (2013). Thermal comfort evaluation in kindergarden: PMV and PPD 
measurement through datalogger and questionnaire. Building and Environment, 
202-214. 

Goggins, J., Moran, P., Armstrong, A., & Hajdukiewicz, M. (2016). Lifecycle 
environmental and economic performance of nearly zero energy buildings 
(NZBE) in Ireland. Energy and Buildings, 622-637. 

Homod, R., Sahari, K., Almurib, H., & Nagi, F. (2011). RLF and TS fuzzy model 
identification of indoor thermal comfort based on PMV/PPD. Building and 
Environment, 141-153. 

Langer, S., Bekö, G., Bloom, E., Widheden, A., & Ekberg, L. (2015). Indoor air quality 
in passive and conventional new houses in Sweden. Building and Environment, 
92-100. 

Lewandowski, W. M., & Lewandowska-Iwaniak, W. (2013). The external walls of a 
passive building: a classification and description of their thermal and optical 
properties. Energy and Buildings, 93-102. 

Molin, A., Rohdin, P., & Moshfegh, B. (2011). Investigation of energy performance of 
newly built low-energy buildings in Sweden. Energy and Buildings, 2822-2831. 

Pachauri, R. K. (2015). Climate Change 2014: Synthesis Report. Geneva: IPCC. 

Persson, J., & Grönkvist, S. (2014). Drivers for and barriers to low-energy buildings in 
Sweden. Journal of Cleaner Production, 296-304. 

Psomas, T., Heiselberg, P., Duer, K., & Björn, E. (2016). Overhating risk barriers to 
energy renovations of single family houses: Multicriteria analysis and 
assessment . Energy and Buildings, 138-148. 

Rohdin, P., Molin, A., & Moshfegh, B. (2013). Experiences from nine passive houses 
in Sweden - indoor thermal environment and energy use. Building and 
Environment, 176-185. 

Schnieders, J., Feist, W., & Rongen, L. (2015). Passive houses for different climate 
zones. Energy and Buildings, 71-87. 

Spengler, J. (2011). Climate Change, the Indoor Environment, and Health. Washington 
DC: The National Academic Press. 



Referenser 

27 

Terés-Zubiaga, J., Escudero, C., García-Gafaro, C., & Sala, J. (2015). Mothodology for 
evaluating the energy renovation effect on the thermal performance of social 
housing buildings: Monitoring study and grey box model development. Energy 
and Buildings, 390-405. 

 

 



Bilagor 

28 

Bilagor 
Bilaga 1 Energiberäkningar 
Bilaga 2 Klimatscenarion 



Energibehov och förklaringar Ekvation Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec kWh/m2, år

Antal dagar per månad 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31

Utomhustemperatur, Tu [C] Tabellvärden från klimatdata (Bilaga X) 1,3 1,1 3,7 7,8 13,5 17,5 18,9 18,3 14,9 11,3 6,7 3,3

Gradtimmar för uppvärmning, Gtu (Ti - Tu) * (timmar/dag) * (dagar/månad) 14 657 13 373 12 871 9 504 5 580 2 520 1 562 2 009 4 392 7 217 10 296 13 169 97 150

Energiförlust pga transmission, Et [kWh] (U * Aom + ψ * l) * Gtu / 1000 748,11 682,57 656,97 485,10 284,81 128,62 79,75 102,53 224,17 368,36 525,52 672,16 4 958,68 35,42

Energiförlust pga infiltration, Eov [kWh] 0,33 * Nov * V * Gtu / 1000 162,51 148,28 142,72 105,38 61,87 27,94 17,32 22,27 48,70 80,02 114,16 146,02 1 077,19 7,69

Energibehov pga ventilation, Ev [kWh] qv * (lufts värmekapacitet * densitet) * Evx * Gtu / 1000 893,09 814,85 784,29 579,11 340,01 153,55 95,20 122,40 267,62 439,75 627,37 802,42 5 919,67 42,28

Gratisenergi, Eg [kWh] - Esol - Ep - Eelr - Evvr - Eftx −1 220,9 −1 210,4 −1 328,7 −1 247,7 −1 175,6 −1 010,8 −949,0 −882,0 −868,6 −918,5 −996,8 −1 130,9 −12 939,9 −92,4

Solinstrålning, Esol [kWh] Esol-tabell * Af * % transmitterad 45,8 116,3 265,1 390,1 540,4 554,6 551,4 456,9 306,1 168,4 60,3 27,7 3 483,0 24,9

Personvärme, Ep [kWh] Ep1 * #p * (dagar/månad) 122,7 110,9 122,7 118,8 122,7 118,8 122,7 122,7 118,8 122,7 118,8 122,7 1 445,1 10,3

Spillvärme från hushållsel, Eelr [kWh] Eel * Andel spillvärme från hushållsel 306,3 298,9 281,8 245,0 215,6 191,1 178,9 183,8 203,4 245,0 284,2 306,3 2 940,0 21,0

Spillvärme från tappvarmvatten, Evvr [kWh] Evv * Andel spillvärme från tappvarmvatten 31,6 32,5 31,6 30,5 24,9 23,5 19,9 20,7 26,3 30,5 31,6 32,2 336,0 2,4

Värmeåtervinning genom FTX, Eftx [kWh] Ev * Värmeåtervinningsgrad genom FTX 714,5 651,9 627,4 463,3 272,0 122,8 76,2 97,9 214,1 351,8 501,9 641,9 4 735,7 33,8

Energibehov för uppvärmning, Euppv1 [kWh] Et+Eov+Ev+Eg 582,80 435,29 255,28 −78,06 −488,94 −700,69 −756,74 −634,80 −328,11 −30,37 270,27 489,74
Energibehov för uppvärmning utan utnyttjande av
överskottsenergi, Euppv [kWh] (Et+Ev+Eov+Eg) > 0 582,80 435,29 255,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270,27 489,74 2 033,38 14,52

Behov av energi för tappvarmvatten, Evv [kWh] kWh per månad enligt Feby12 * Atemp * Andel pellets 158,20 162,40 158,20 152,60 124,60 117,60 99,40 103,60 131,60 152,60 158,20 161,00 1 680 12,00

Behov av fastighetsenergi, Ef [kWh] Ef * Atemp * (dagar/månad) / (dagar/år) 97,49 88,06 97,49 94,35 97,49 94,35 97,49 97,49 94,35 97,49 94,35 97,49 1 147,91 8,20

Behov av hushållsenergi, Eel [kWh] Hushållsel * Atemp * (andel/månad) / (månader/år) 437,5 427,0 402,5 350,0 308,0 273,0 255,5 262,5 290,5 350,0 406,0 437,5 4 200

Fördelning av varmvatten per månad [andel] 1,13 1,16 1,13 1,09 0,89 0,84 0,71 0,74 0,94 1,09 1,13 1,15

Fördelning av hushållsel per månad [andel] 1,25 1,22 1,15 1,00 0,88 0,78 0,73 0,75 0,83 1,00 1,16 1,25

Byggnadens energianvändning, Ebea (Euppv > 0) + Evv + Ef 838,49 685,75 510,97 246,95 222,09 211,95 196,89 201,09 225,95 250,09 522,82 748,24 4 861,29 34,72

Byggnadens specifika energianvändning 35

63

Förklaring Värden

Transmissionsberäkning Se bilaga: Värden för transmissionsberäkning

Uppvärmd golvarea, Atemp [m2] 140

Byggnadens fastighetesenergi, Ef [kWh] 8,20

Specifik fläkteffekt [W/(m3/s)] 1,2

Ventilation, luftflöde, qv [m3/s] 0,055

Värmeåtervinningsgrad genom FTX [%] 80

Luftutbyte, n [utb/t] 0,5

Luftutbyte, nov [utb/t] 0,1

Luftvolym, V [m3] 336

Inomhustemperatur, Ti [°C] 21

Avgivande personvärme per dygn, Ep1 [kW] 1,13

Antal personer, #p [antal] 3,51

Hushållsel [kWh/m2,Atemp] 30

Andel spillvärme från hushållsel [%] 70

Andel spillvärme från tappvarmvatten [%] 20

Solvärmereduktion från skuggning [%] 50

Värmesystemets effektivtet, Evx [%] 93

Andel pellets i fjärrvärmestationen [%] 60

Högst krav för specifik energianvändning enligt Feby12

Enligt Feby12-krav

Enligt Feby12-krav

Enligt Sveby12 persontäthet

Enligt Feby12-krav

Enligt Feby12-krav

Enligt Feby12-krav

Enligt Feby12-krav (pga frivillig ventilering)

Bilaga 1 - Energiberäkningar



−1,2

5,4

15,4
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Vinterns
medeltempe
ratur

Vårens
medeltempe
ratur

Sommarens
medeltempe
ratur

Höstens
medeltempe
ratur

Vinterns
medeltempe
ratur

Vårens
medeltempe
ratur

Sommarens
medeltempe
ratur

Höstens
medeltempe
ratur

Vinterns
medeltempe
ratur

Vårens
medeltempe
ratur

Sommarens
medeltempe
ratur

Höstens
medeltempe
ratur

1986 −3,82 4,99 14,97 8,20 −1,18 5,00 15,46 7,58 −1,18 5,00 15,46 7,58

1987 −3,33 3,69 13,43 7,88 −1,95 5,61 15,40 7,34 −1,95 5,61 15,40 7,34

1988 1,75 5,45 16,34 7,47 −0,54 5,46 15,50 8,40 −0,54 5,46 15,50 8,40

1989 3,54 7,22 15,57 8,64 −1,03 5,64 16,22 7,98 −1,03 5,64 16,22 7,98

1990 3,24 8,12 15,87 7,60 −0,59 5,38 15,92 8,27 −0,59 5,38 15,92 8,27

1991 0,24 6,16 15,38 8,62 −0,82 5,59 15,57 8,14 −0,82 5,59 15,57 8,14

1992 2,53 6,93 16,78 7,02 −1,02 6,08 16,19 7,98 −1,02 6,08 16,19 7,98

1993 1,41 7,40 13,64 6,01 −0,66 5,92 15,72 7,67 −0,66 5,92 15,72 7,67

1994 −1,16 6,44 16,47 7,93 −1,62 5,17 15,73 8,35 −1,62 5,17 15,73 8,35

1995 1,63 5,68 16,27 8,26 −0,67 5,01 15,55 8,09 −0,67 5,01 15,55 8,09

1996 −3,48 4,67 15,45 8,00 −0,73 5,49 15,80 8,14 −0,73 5,49 15,80 8,14

1997 −0,99 5,58 17,85 7,58 −1,48 5,89 15,88 8,73 −1,48 5,89 15,88 8,73

1998 1,75 6,23 14,12 6,93 −0,21 6,14 15,83 8,48 −0,21 6,14 15,83 8,48

1999 0,00 6,27 15,77 9,72 0,33 6,44 15,75 8,64 0,33 6,44 15,75 8,64

2000 1,59 7,51 14,86 9,94 −0,28 6,43 16,14 8,67 −0,28 6,43 16,14 8,67

2001 0,49 5,24 15,68 9,16 −0,89 5,60 15,72 8,71 −0,89 5,60 15,72 8,71

2002 1,15 7,59 17,55 6,91 −0,96 5,92 16,04 9,19 −0,96 5,92 16,04 9,19

2003 −2,27 6,12 17,08 8,10 −1,33 6,22 15,93 9,18 −1,33 6,22 15,93 9,18

2004 0,33 6,99 15,47 8,39 −0,32 6,28 16,37 8,81 −0,32 6,28 16,37 8,81

2005 1,76 5,52 15,85 9,53 −0,84 6,42 16,57 9,20 −0,84 6,42 16,57 9,20

2006 −0,95 4,54 17,35 11,28 −0,64 6,07 16,11 8,88 0,26 6,27 15,88 8,69

2007 3,01 7,90 16,13 8,05 0,15 6,45 16,40 9,03 −1,07 6,39 16,58 8,53

2008 3,20 7,20 16,38 8,71 −0,43 6,09 15,91 9,11 −0,47 6,65 15,73 9,05

2009 −0,04 7,50 16,19 8,65 −0,10 6,34 16,11 9,09 0,06 5,86 16,11 9,19

2010 −4,00 5,70 16,26 6,83 −0,98 5,42 16,10 8,37 −0,77 5,83 16,58 8,97

2011 −3,45 7,11 16,40 9,80 −0,83 6,47 16,36 9,43 0,20 6,40 16,49 8,92

2012 0,76 7,25 15,07 8,46 0,48 6,48 16,49 9,16 0,39 6,05 15,96 8,69

2013 −2,31 5,14 16,17 8,94 −0,30 6,36 16,24 9,34 −0,38 6,22 16,39 8,84

2014 2,33 8,25 16,96 10,10 −0,28 6,80 16,40 9,10 0,17 6,15 16,86 9,57

Periodmedel 0,17 6,36 15,91 8,37 −0,68 5,94 15,98 8,59 −0,63 5,91 16,00 8,55
Avvikelse från
referensperiod 0,85 0,42 0,07 0,22 0,80 0,44 0,09 0,18

Vinterns
medeltempe
ratur

Vårens
medeltempe
ratur

Sommarens
medeltempe
ratur

Höstens
medeltempe
ratur

2046 0,88 7,55 17,24 9,97

2047 1,13 7,12 16,92 9,71

2048 −0,33 6,58 17,03 10,05

2049 1,12 7,34 17,05 10,53

2050 1,47 6,96 17,57 10,23

2051 1,09 7,51 17,13 10,38

2052 2,27 7,74 17,04 10,24

2053 1,34 7,32 17,63 10,31

2054 1,66 7,82 17,28 10,72

2055 1,81 7,63 17,88 10,85

Periodmedel 1,24 7,36 17,28 10,30
Avvikelse från
normalperiod 2,44 1,96 1,88 2,30

Vinterns medeltemperatur (normalåret 1961-1990) för distrik Västkusten är -1.2 °C.

Vårens medeltemperatur (normalåret 1961-1990) för distrik Västkusten är 5.4 °C.

Sommarens medeltemperatur (normalåret 1961-1990) för distrikt Västkusten är 15.4

Höstens medeltemperatur (normalåret 1961-1990) för distrik Västkusten är 8.0 °C.

Historisk data (referensperiod) för Västkusten Klimatsceanrio RCP4.5 för Västkusten Klimatsceanrio RCP8.5 för Västkusten

Avvikelsernas medeltal 0,39 0,38

Bilaga 2 - Klimatscenario
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