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Sammanfattning
Bostadssektorn är idag en viktig sektor i vårt samhälle. Detta med anledning till att folk
flyttar gärna in till storstäder, vilket i sin tur innebär en avsevärd ökning av
bostadsproduktionen. Bostäder- och servicesektorn är den största energiboven, både i
Sverige och internationellt. Idag genererar denna ca 40 % av Sveriges totala
energianvändning och 60 % av den energin går åt uppvärmning.
EU-direktivet Energy Performance of Buildings Directive (EPBD), implementerade
begreppet nära noll-energihus som träder i full kraft år 2020 vilket innebär att alla
nyproducerade byggnader skall vara energieffektiva med bättre energiprestanda än
dagens byggnader. Detta i samband med att bostadsbristen och hyreskostnader fortsätter
att öka.
Av denna anledning har Ljusbo Hyreshus AB uppfunnit en lösning som inkluderar både
klimatsmarta hyresrättslägenheter och billiga hyreskostnader vilket har lockat mer än 20
kommuner att erbjuda mark för dessa lägenheter.
Syftet med examensarbetet var att ta reda på energiprestandan i ett av Ljusbo Hyreshus
AB:s prototypmodulhus. Vidare skulle förbättringsförslag tas fram för att
energieffektivisera modulhuset. Prototyphuset bestod av ett enplans modulhus som stod
i Söderhamn, vilket har valts i detta examensarbete för vidare undersökningar. Huset hade
en total area om 45 m2 och bestod av 3 rum och kök.
I denna fallstudie har energiprestandan tagits fram med hjälp av analysmetoder i form av
handberäkning och energisignaturmetoden. Därefter skulle resultatet från analysen
valideras och skulle ligga till grund för att i senare skede kunna identifiera olika
energieffektiviseringsåtgärder som bidrog till en förbättring av husets energiprestanda
och därmed uppnådde passivhusstandarden.
Resultatet visar på att modulhuset inte uppfyller BBR:s krav i dagsläget, eftersom att
huset saknar viktiga komponenter ur energiprestandans perspektiv. Av denna anledning
har
förbättringsförslag,
specifikt
beträffande
klimatskalet,
på
energieffektiviseringsåtgärder tagits fram i denna rapport.
Med hjälp av dessa energieffektiviseringsåtgärder, vilka framförallt berör byggnadens
klimatskal samt ett energieffektivt ventilationssystem med värmeåtervinning (FTX) och
en installerad luft-vattenvärmepump, har passivhusstandarden varit möjlig att uppnå.
Även framtida åtgärder såsom exempelvis installation av solceller har undersökts i
rapporten. Detta med anledning av att omvandla byggnaden från ett passivhus till ett
plusenergihus.

Sökord:
Energisignaturmetoden, Byggnaders energiprestanda, Primärenergital, Byggnaders
energianvändning, Passivhusstandard. Energieffektiviseringsåtgärder.

1

Abstract
The Building sector is today an important sector in our society, which means that more
people move from the urban area to the big cities, which in turn increases building
production. The building and service sector is the largest energy waste in Sweden and
internationally, which is about 40% of Sweden's total energy use and 60% of that energy
goes to heating.
The EU Directive Energy Performance of Buildings Directive (EPBD), implemented the
concept of near zero-energy houses, which comes into full force in 2020, which means
that all newly-built buildings must be energy-efficient with better energy performance
than todays buildings. This is in connection with the need of houses/buildings and rental
costs continuing to increase.
For this reason, Ljusbo Hyreshus AB has invented a solution that includes both climatesmart rental apartments and cheap rental costs, which has attracted more than 20
communes (kommuner in Sweden) to offer land for these apartments.
The purpose of this thesis is to find out the energy performance of one of Ljusbo Hyreshus
AB's prototype module houses. Furthermore, improvement proposals would be developed
to make the module house more energy efficient. The prototype house consisted of a
single-storey modularhouse that stay in Söderhamn, which has been chosen in this thesis
for further investigations. The house had a total area of 45 m2 and consisted of 3 rooms
and kitchen.
In this case study, the energy performance has been developed using analysis methods in
the form of hand calculations and the energy signature method. Subsequently, the result
of the analysis would be validated and would form the basis for later identification of
various energy efficiency measures that contributed to the reduction of energy
performance in the house and thereby achieved the passive house standard.
The result shows that the modularhouse does not fullfil BBR's requirements at present,
because the house misses important components which is important for energy
performance. For this reason, improvement proposals, specifically regarding the climate
shell, on energy efficiency measures have been developed in this report.
With the help of these energy efficiency measures, which mainly consist of additional
insulation and energy-efficient windows and with an energy-efficient ventilation system
with heat recovery (FTX) and an installed air-water heat pump, the passive house standard
has been possible to achieve.
Future measures, such as the installation of solar cells, have also been examined in the
report. This is due to converting the building from a passive house to a plus energy house.
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Förord
Idén till detta examensarbetet uppkom genom diskussioner med universitetslektorn Jan
Akander på högskolan i Gävle då vi i god tid tog kontakt med honom angående exjobbförslag.
Gösta Sundberg är VD, affärsutvecklare och uppfinnare som har patent på ett koncept för
Klimatpositivt Byggmaterial och klimatskal i Sverige, USA och Kina.
Undersökningen inkluderade mätningar på plats av inne- och ute temperatur och samt
effekt. Därför vill vi ägna ett stort tack till Elisabet Linden (Forskningsingenjör på
högskolan i Gävle, på Akademi för teknik och miljö) för hjälpen med programmeringen
av temperaturloggarna och nedladdningen dess datainsamling.
Ett stort tack till Jan Akander och Bengt Eriksson för all hjälp med arbetet och för att de
har besvarat våra frågor och funderingar.
Slutligen vill vi nämna att Jan Akander har hjälpt och även lett oss en hel del då vi vill
rikta ett extra stort tack till honom. Vi är även tacksamma över att han har varit vår
handledare i examensarbetet och framför allt vår lärare under utbildningen.

Stort tack!
Saif Aljaberi & Aram Majeed
Högskolan i Gävle, 06 juni 2019
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Terminologi
Atemp

Invändiga area för samtliga våningsplan
(förutom garage) som värms till mer än
10 °C i bygganden som begränsar klimatskalet.

[m2]

Aom

Sammanlagd area som omsluter klimatskalet
mot uppvärmd inneluft.

[m2]

Ai

Area

[m2]

Ui

Värmeövergångskoefficient för,
en byggnadsdel.

[W/(m2·K)]

ψj

Värmegenomgångskoefficient för,
den linjära köldbryggan.

[W/(m·K)]

lj

Längd för den linjära köldbryggan

[m]

χk

Värmegenomgångskoefficient för,
den punktformiga köldbryggan

[W/K]

λ-värde

Materialess värmekonduktivitet

[W/(m·K)]

Ktrans

Koefficient för byggnadens transmissionsförluster

[W/K]

Kvent

Koefficient för ventilationsförluster

[W/K]

Ti

Inomhustemperatur

[°C], [K]

Te

Utomhustemperatur

[°C], [K]

ΔT

Temperaturskillnaden mellan inne och ute

[°C], [K]

Um

Genomsnittlig värmegenomgångskoefficienten

[W/(m2· K)]

V

Byggnadens volym

[m3]

P

Byggnadens effekt

[W]

R

Materialens värmemotstånd

[m2 ·(K/W)]

αs

Värmeöverföringskoefficient strålning

[W/·(m2 K)]

αk

Konvektiv värmeöverföringskoefficient

[W/·(m2 K)]

F

Luftflöde

[m3/s]

Nu

Nusseltal för temperaturfältet

-

Dh

Karakteristisk längd

[m]

n

Luftomsättning

[oms/h]

EPpet

Primärenergital

[KWh/(m2·K) år]
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Eluppv

Elenergi till uppvärmning

[kWh/år]

ELvv

Elenergi till varmvatten

[kWh/år]

Elkyl

Elenergi till komfort kyla

[kWh/år]

Elfast

Fastighets El

[kWh/år]

PH

Den effekt som tillförs byggnaden,
För uppvärmning (Fjärrvärme)

[W]

PDH

Specifik effekt för uppvärmning

[W]

PDHW

specifik effekt för tappvarmvatten

[W]

PL

Effekt för värmeförluster

[W]

PG

effekt för gratisenergi

[W]

PSUN

Specifik effekt för solinstrålning

[W]

PHE

El-utrustning

[W]

PBE

EL för byggnadens tekniska system,
pump och fläkt.

[W]

Pp

Specifikeffekt för personvärme

[W]

PDYN

effekt som byggnadens lagrar och släpper dynamiskt

[W]
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1 Inledning
1.1 Bakgrund
Bostadssektorn är idag en viktig sektor i vårt samhälle. Detta för att fler människor flyttar
från stadsbygden till storstäderna vilket i sin tur ökar behovet avsevärt av
bostadsproduktionen. Bostäder- och servicesektorn är den största energiboven, både i
Sverige och internationellt. Idag genererar denna ca 40 % av Sveriges totala
energianvändning (se figur 1), och 60 % av den energin går åt uppvärmning. Detta medför
att energiprestanda i byggnader försämras och därmed bör förbättras för att miljömålen
skall uppnås (Energimyndigheten, 2017).

Figur 1. Sveriges totala energianvändning (Energimyndigheten, 2019)
EU:s medlemsländer har tagit fram en ny EU-direktiv Energy Performance of Building
Directive (EPBD) som innehåller nya byggregler för att främja skärpning av energikraven
och öka byggandet av energieffektiva byggnader samt utveckling av nya förnybara
energikällor. EU-direktivet implementerade begreppet nära noll-energihus som träder i
kraft år 2020 vilket innebär att alla nyproducerade byggnader skall vara energieffektiva
med bättre energiprestanda.
Med nära nollenergihus menas byggnader med lågenergiförbrukning vilket innebär att
primärenergibesparingar i bostadssektorn ska minskas med 20 % fram till år 2020
(Energimyndigheten, 2017).
Detta blir anledningen till att energiprestanda i bostäder och offentliga byggnader bör
förbättras. Klimatfrågan idag, är en av de viktigaste frågorna i bostadssektorn och deras
påverkan på miljön. På grund av växande antal invånare i världen, växer även
8

bostadsproduktionen. Därför måste energianvändningen i byggnader minska och därmed
öka användning av förnybara energikällor (Baran, Dumitrescua, & Pescarua, 2015).
Vidare genererar uppvärmning- och- kylningsbehovet över 40 procent av världens totala
koldioxidutsläpp däribland betong för 8 %. Detta i samband med att bostadsbristen och
hyreskostnader fortsätter att öka.
Av denna anledning har Ljusbos hyreshus uppfunnit en lösning som inkluderar både
klimatsmarta hyresrättslägenheter och billiga hyreskostnader vilket har lockat mer än 20
kommuner att erbjuda mark för dessa. Innovativa medel från Boverket har inkasserats för
att bygga 100 000 av dessa benämnda hyresrätter i massivträ, vilka kan lagra en miljon
ton koldioxid i träet.
Utöver enorma mängder av koldioxidlagring, har ambitionen, med Ljusbos nya sätt att
bygga dessa hyresrätter, varit en kostnadseffektivitet som ska kunna nås av många
människor (Ljusbo, 2018).
Ljusbos koncept, sett till energiprestanda, är obeprövat på så sätt att de lägenheter som
Ljusbo har byggt inte har tagits i bruk ännu. Av denna anledning, ligger problemet i att
vi i nuläget inte vet hur väl dessa lägenheter fungerar som bostäder. Detta innebär att
lägenheterna saknar bland annat energideklarationer och dess energiprestanda är okända.
I det här examensarbetet undersöktes prototypmodulhuset (se figuren 2) som består av ett
enplans modulhus som just nu står i Söderhamn. Prototypmodulhuset hade en total area
om 45 m2 och bestod av 3 rum, kök och badrum. Huset hade totalt 6 stycken helglasade
fönsterdörrar med 3-glas isolerruta som hade färdiga U-värden om 1,1 [W/(m2·K)] enligt
dess tillverkare (SP fönster, u.å.).

Figur 2. Modulhuset beläget i Söderhamn.
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1.2 Problemformulering
Eftersom modulhuset i nuläget saknar energideklaration och är obebott bör en
energisimulering utföras för att framställa dess energiprestanda. Idag saknar modulhuset
viktiga komponenter som är avgörande för dess energianvändning.
Syftet med exmanensarbetet är, att utifrån framställandet av prototypmodulhusets
energiprestanda, komma fram till förbättringsförslag för att energieffektivisera
modulhuset. Dessutom ska huset klara passivhusstandard.
I detta examensarbete har följande frågeställningar använts:
1. Hur bestäms byggnadens energiförlustfaktor om energistatistik saknas?
2. Vilka energieffektiviseringsåtgärder finns det, vad det gäller byggtekniska
åtgärder i klimatskalet för att uppnå kraven på passivhusstrandad?

2 Teori
2.1 Byggnaders energiprestanda
Energiprestanda är ett mått på byggnadens energianvändning. Myndigheterna, bland
annat Boverket definierar energiprestanda som, ”den energi som behöver användas i en
byggnad för att uppfylla de krav som är knutna till ett normalt bruk av byggnaden under
ett år” (Andrén & Tirén, 2010).
I Sverige är energianvändningen för byggnader, begränsad vilket innebär att all
bebyggelse måste klara av Boverkets generella byggkrav. Kraven innebär att byggnadens
energianvändning inte får överstiga ett visst antal kilowattimmar primärenergi per
kvadratmeter och år.
Byggnadens energianvändning likställs med den mängd energi som byggnaden behöver
för tappvarmvatten, uppvärmning, komfortkyla, och fastighetsenergi under ett normalt år
och vid normalt brukande, vilken även kallas (köpt energi).
Vid beräkning av en byggnads energianvändningen, beräknas primärenergitalet fram,
vilket innebär att mängden energi som används för fjärrvärme, fjärrkyla, el, biobränsle,
olja och gas under ett år, divideras med byggnadens uppvärmda area (Atemp), justeras med
en geografisk faktor och multipliceras med primärenergifaktorer för vardera energiform
(Boverket, 2011:6).
Mätningar och beräkningar, med hänsyn taget till normalt brukande, av byggnadens
energianvändning, genomförs för att uppfylla Boverkets energikrav. Mätningarna kan
utföras med hjälp av olika metoder, vilka bör mätas under en tolvmånadersperiod vid
färdigställandet av en byggnads energianvändning (s.k. ”verifiering”, d.v.s. den verkliga
energianvändningen jämförs med projekterade/”beställda” värden. Mätvärdena ska vara
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fastställda senast 24 månader efter det att byggnaden har tagits i drift och avvikelser bör
justeras avseende normalt brukande och från normalt klimat (Boverket, 2016:12).
Enligt Sveby (2013), är kontroll över energiprestandan i en byggnad välbehövlig med
avseende på både nationella och internationella krav på reducerad energianvändning.
Utöver detta, ställer byggherren hårda krav på en bra energiprestanda som ska klara av
Boverkets krav. Av denna anledning har Sveby tagit fram verktyg i form av förankrad
normala brukarrelaterade indata för att säkerställa en bransch anpassat underlag för
energianvändningen, från beräkningar i tidiga skeden till verifierade uppmätta värden
efter två års bruk.

2.1.1 Byggnadens värmebalans
Värmeförlusterna som uppstår i en byggnad måste ersättas med en motsvarande mängd
tillförd energi i form av värme. Denna värmemängd tillsammans med mängden
spillvärme ska täcka transmissionsförluster, ventilationsförluster och andra förluster som
kan förorsakas av bland annat luftotätheter i en byggnad. Förlusterna kan i sin tur skilja
sig avsevärt från en byggnad till en annan, då dessa kan påverkas av byggnadens ort,
verksamhet, solinstrålning, orientering osv (Jensen, 2001). Dessa förluster benämns
värmeförluster (Ktot) d.v.s., transmissionsförluster, ventilationsförluster och
tappvarmvatten, vilka är proportionella mot skillnaden mellan inom- ochutomhustemperaturen, byggnadens isoleringsförmåga och dess lufttäthet.

2.1.2 Transmissionsförlust
Transmissionsförluster är värmeförluster som läcker ut genom byggnadens klimatskärm
via värmeledning genom byggnadsmaterial. Transmissionsförlusterna transporteras
inifrån och ut genom konstruktionsdelar som exempelvis väggar, tak, fönster och golv.
Byggnadskomponenter utmärks av värmeövergångskoefficienten (U-värde) som visar
värmeledningsförmågan hos byggnadskomponenter d.v.s., ju lägre U-värde en
komponent har, desto mindre värmeledningsförmåga ger det. Konstruktionens area och
temperaturskillnaden samt U-värdet påverkar förlusternas värde (Jensen, 2001).

2.1.3 Ventilationsförluster
Ventilationsförlusten innebär att den ventilationsluft som kommer in i byggnaden ska
värmas till rumstemperatur oavsett vilken ventilationssystem som byggnaden har.
Samtidigt bibehåller frånluften samma temperatur som rumstemperaturen (Jensen, 2001).
Mekaniska ventilationssystem som är utrustade med värmeväxlare består av till – och
frånluftsaggregat som bidrar till värmeåtervinning (Frico, u.å.).

2.1.4 Beräkning av byggnadens energianvändning
Beräkning av byggnadens energianvändning är en grundläggande aspekt för både
byggherren och köparen. Detta med anledning av att energiprotokollen underlättar för
aktörerna att få kännedom om byggnadens energiprestanda. För att göra en utförlig och
omfattande kalkyl, behöver ett beräkningsunderlag anskaffas för beräkningsmodellen.
För att beräkningsmodellen ska uppfylla de verkliga förhållandena, måste
beräkningsunderlaget företräda hur precist byggnaden är uppförd och vilka beståndsdelar
dess komponenter består av (Filipsson & Dalenbäck, 2014).
Detta blir extra viktigt med hänsyn till kraven på värmeisolering i BBR. ”Vid projektering
av byggnader måste man genom beräkningar kontrollera att kravet på värmeisolering av
11

byggnadens klimatskärm i BBR avsnitt 9 Energihushållning, uppfylls. Krav ställs på
högst godtagbar genomsnittlig värmegenomgångskoefficient som benämns Um och har
enheten W/m²ºC” (Boverket, 2012).
Värmeisoleringskravet (Um-värdeskrav) talar om den högsta tillåtna värmemängden som
får röra sig ut genom klimatskärmen vilket därefter blir grunden till hur mycket huset
behöver värmeisoleras. Det genomsnittliga U-värdet för tak, väggar, golv, mark, fönster,
dörrar och köldbryggor ska balanseras samman. Detta innebär att U-värdet för varje
enskild byggnadsdel ska räknas ut separat för att därefter beräkna ett medelvärde för dessa
delar (Boverket, 2017).

2.1.5 Avgörande faktorer
Det finns faktorer som spelar roll, vad angår energianvändningen i en byggnad. Ett
exempel är de boendens beteende som kan bidra till såväl energibesparing som ökad
energianvändning (Santin, 2011).
På samma sätt kan solenergin under uppvärmningssäsongen bidra med gratis värme, dock
är den försumbar under vintermånaderna på platser med nordliga lägen (Vesterberga,
Andersson, & Olofsson, 2016).
En ytterligare faktor som har betydelse för en byggnads energianvändning är den värme
som en person avger, vilken brukar uppskattas till 100 W för vuxna personer och 60 W
för barn. Dock kan personernas kön och aktivitet påverka personvärmemängden beroende
på om personerna är (stillasittande, sovande, rörliga osv.). Därför rekommenderas ett
medelvärde på 80 W per person samt en närvaro om 14 timmar per dygn som varje person
spenderar i hemmet (Sveby, 2013).
Både i teorin liksom i praktiken, kan man använda sig av olika metoder för att utvärdera
en byggnads energiprestanda. Metoderna varierar utifrån stadiet de tillämpas, det vill säga
om de tillämpas under planeringsprocessen eller när byggnaden är i drift. När byggnaden
är i drift, kan detaljerad kunskap från byggnationsstadiet vara betydande. Detta är
nödvändigt på grund av att utformningsförhållanden kan, under byggnadens drift i form
av byggnadsdelar, ventilation, isolering o.s.v., skilja sig och inte överensstämmer exakt
med det som har medräknats.
Ett sätt, i detta fall, är att detaljgranska byggnaden och anpassa den utifrån dess
ursprungliga modell och delar, vilket kan vara svårt och tidskrävande (Sjögren,
Andersson, & Olofsson, 2009). Vad angår befintliga byggnader, är det viktigt av att
framställa energiprestandan bland annat för att åstadkomma energibesparingar. I sådana
benämnda fall är det av stor vikt att uppskatta byggnadens genomsnittliga
värmeövergångskoefficient (Um-värde). Till uppskattningen av Um-värdet finns det olika
metoder att tillämpa (Ficco, Iannetta, Ianniello, Romana, Alfano & Dell’Isola, 2015).

2.2 Vad innebär begreppet lågenergihus?
Ett lågenergihus syftar på byggnader som har låg energianvändning och god
energiprestanda. Dessa hus konstrueras med stort fokus på inomhusmiljön och
energianvändningen samtidigt ska byggregler uppfyllas. En exakt definition på begreppet
lågenergihus finns inte, men för att få bättre uppfattning om begreppet används
noggrannare begrepp som nära-nollenergihus, passivhus, minienergihus och
plusenergihus (Blomsterberg, 2009).
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För att projektera en lågenergibyggnad bör en del parametrar, som bidrar till minimering
av energianvändning som i sin tur minskar energikostnader uppfyllas.
Dessa grundläggande parametrar kan bland annat vara:
-

God isoleringsförmåga i klimatskärmen
Lufttäta byggnader
Effektiva ventilationssystem med värmeåtervinning, t.ex. FTX-system med
hög verkningsgrad.
Energieffektiva fönster och dörrar

Lågenergihus projekteras på ett effektivt sätt som både gynnar människan och miljön. Att
bygga effektivt innebär att ett hus skall uppfylla och tillämpa både byggnormer samt
byggkriterier för energieffektivisering. För att underlätta energieffektiviseringen kan
Kyoto pyramiden (se figur 3) användas för att uppnå energieffektiva byggnader. Kyoto
pyramiden används som en checklista, vilken börjar nerifrån och upp där första steget är
att minimera energibehovet och sista steget är att välja en energieffektiv värmekälla
(Paroc, 2012).
1. Minimera värmebehovet
 Öka byggnadens energiprestanda
 Minska luftotätheter
 Öka isoleringsförmåga
2. Minska elbehovet
 Byta till energieffektiva el apparater
 Energisnåla belysningar
 Smart el-användning
3. Utnyttja solenergi
 Rätt placering av byggnaden
 Använd solceller
4. Visa och reglera
 kontrollera att energin används på rätt sätt
 Regalera utifrån behovet
5. Välj värmekälla
 Biobränsle
 värmepump
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Figur 3. Kyoto pyramiden för projektering av lågenergihus, visar riktlinjer för att
energieffektivisera byggnader. (Paroc, 2012)

2.3 Några typer av lågenergibyggnader
2.3.1 Passivhus
Villalivet (2016), berättar att Passivhus kom till på 1990-talet i Tyskland då fösta
passivhuset byggdes av Dr Wolfgang Feist. Passivhusets grundkoncept går
huvudsakligen ut på att bygga ett hus som inte kräver mycket tillförd energi för
uppvärmning. Huset skall exempelvis använda sig av spillvärme som, apparater,
människor och solinstrålning. Ett annat kriterium för passivhus är att uppnå en god
inomhusmiljö genom en behaglig ljus- och- ljudnivå samt rätt mängd ventilationsluft för
att reglera luftfuktigheten inomhus. Byggnadens energianvändning bör minimeras
samtidigt som hänsyn till klimat- och- miljöpåverkan måste tas, vilket har lett till att
intresset för byggandet av passivhus har ökat.
2.3.1.1 Byggnadsteknik för passivhus
Passivhus tekniken grundar sig på att husen skall vara välisolerade när det gäller
ytterväggar, tak och golv för att minimera byggnadens värmeförluster. Husets placering
har en stor betydelse när det gäller solinstrålning som är en gratis värmekälla som skall
tas tillvara för uppvärmning. För att fånga så mycket solenergi som möjligt, blir det
effektivast om stora glasfönster med lågt U-värde placeras mot byggnadens södra fasader
speciellt med tanke på vinterperioden då uteklimatet är kallt. Under den varma perioden
skall passivhus förses med fasta solavskärmning för att minska kylbehovet, detta med
anledning av att fasta solavskärmningar inte kräver något underhåll. Fönsterstorlek på de
övriga fasaderna som inte vetter mot söder är relativt små för att minimera
energiförlusterna. Utöver dessa värmekällor i passivhus, måste ett passivhus även ha ett
effektivt ventilationssystem med värmeväxlare som återvinner värme från
ventilationsluften (Energirådgivning, 2018).
2.3.1.2 Passivhus kravkriterier & tekniska egenskaper
Det ställs krav på passivhusets klimatskal (se tabell 3), exempelvis bör ytterväggarnas Uvärde vara ≤ 0,1 [W/(m2 ·K)], då detta förutsätter att ett isoleringsskikt på minst 400–500
mm. Kravet på husets lufttäthet innebär att ett luftläckage får högst vara 0,3 [l/s m2]
omslutande area vid ± 50 Pa tryckskillnad (FEBY, 2009).
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För att kunna uppnå lufttäthetskraven, ligger problematiken oftast inte i väggarna utan i
anslutningarna (där finns även köldbryggor) som uppstår mellan väggar och tak, eller
väggar och golv. Det är därför i synnerhet viktigt att isolera bort köldbryggor och täta till
byggnaden ordentligt för att slippa sådana åtgärder som orsakar dyra kostnader.
När det gäller grundkonstruktionen för ett passivhus skall U-värdet ligga på ≤ 0,1 [W/·(m2
K)], vilket innebär ett isoleringsskikt på minst 300 mm av cellplast som har en
värmekonduktivitet på 0,037 [W/(m·K)]. Ett materials värmekonduktivitet beskriver hur
bra byggnadsmaterialet isolerar och har stor betydelse vad gäller byggnadsmaterialets
värmeledningsförmåga d.v.s. ju lägre värmekonduktivitet, desto bättre värmemotstånd
har materialet (Isover, 2019).
Takbjälklaget i ett passivhus bör ha ett U-värde på 0,08 [W/(m2 ·K)] och för att detta skall
uppnås, måste takkonstruktionen ha ett isoleringsskikt på ca 500 mm.
Energieffektiva fönster måste väljas för att skapa en bekväm komfort inomhus och
minimera energiförluster som uppstår genom fönstren. Därför bör fönstren ha ett U-värde
på ≤ 0,8 [W/m2 K].
Eftersom att ett passivhus konstrueras som en tät konstruktion, ställs det krav på ett
effektivt ventilationssystem och ett kontrollerat luftflöde i huset.
Ventilationssystemets främsta funktion är att föra bort överskotvärme från huset, regalera
inkommande luften som filtreras i system då den blir fri från föroreningar och partiklar,
föra bort fukt och dåliga lukter. Ett väsentligt kriterium som kännetecknar ett passivhus
är den goda kvalitén på inomhusmiljön som baseras på rätt mängd luftomsättning
motsvarande minst 0,35 [l/s m2] uteluft som tas in i huset, med ett inomhus temperatur på
20 °C i vistelsezonen. Även ljus och ljudnivåerna måste uppfylla komfortkraven, där
byggnadens ljudnivå bör vara av klass B enligt Svensk Standard. För att uppfylla
komfortkraven inomhus krävs det följande:
 Lufttemperatur ska vara jämnfördelat mellan tak och golv
 Luftkvalitén ska vara god enligt BBR:s kraven
 Lufthastigheten skall vara låg för att inte skapa drag och oljud.
 Akustik och ljus ska vara tillräckligt bra
 Noggrann temperatursyrning
Inomhusklimatet är viktigt för personhälsa och komfort, då man spenderar det mesta
av tiden inomhus (Andrén & Tirén, 2010).
Passivhus grundprinciper förutsätter att byggnaden har:
 Välisolerad konstruktion
 Välisolerade infasningar, genomföringar och etc. för att undvika köldbryggor.
 Välljudisolerad konstruktion
 Tät konstruktion
 Ventilationssystem med värmeåtervinning
 God termisk komfort
 Energieffektiva fönster och dörrar
 Förse huset med solceller (rekommenderas)
Grundprinciperna ovan illustreras av (figur 4) och för mer detaljerad information om
kravspecifikationerna gällande klimatskalet, se avsnitt 2.3.1.2.
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Detta utgör att husets energiförluster och effektbehov minimeras vilket leder till lägre
energianvändning jämfört med konventionella hus som innebär att begreppet passivhus
kvalitetssäkras (Energirådgivning, 2016).
Enligt Energirådgivning (2016), är kostnaderna, för att projektera och bygga ett
passivhus, 10 % högre än vanliga traditionella hus. Detta för att ett passivhus använder
sig av betydligt bättre byggnadsmaterial samt effektiva energisystem. Dock kan dessa
högre kostnader tjänas in i längden på grund av passivhusets låga energianvändning.

Figur 4. Passivhus koncept, Region Örebro (2017)

2.3.2 Minienergihus
Minienergihus är ett lågenergihus med krav som begränsar sig mellan Boverkets
byggnormer och passivhuskraven. Kravet på energianvändningen i ett Minienergihus är
mindre än passivhuskraven men högre än BBR:s krav. Det som skiljer sig från passivhus
är, att minienergihus inte klarar av uppvärmningen på samma sätt som passivhus och
uppvärmningen behöver oftast kompletteras med ett traditionellt värmesystem (Feby,
2009).

2.3.3 Nära-Nollenergihus (NNE)
Nära-nollenergihus är en annan definition på lågenergihus. Nära noll-energihus innebär
en byggnad med mycket god energiprestanda. Den energi som krävs för att driva våra
bostäder och framför allt uppvärmningen, skall komma från förnybara energikällor som
framställs på plats eller i närheten av huset (Movehome, 2012).
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Boverket konsekvensutredning förklarar att implementering av Nära Nollenergihus införs
i två steg, första steget år 2017 och andra steget år 2021. Den första ändringen trädde i
kraft år 2017, BBR (A), som handlade om att införa en ny metod för beräkningen av den
levererade (köpta) energin till byggnader. Begreppet primärenergitalet infördes vilket
skulle användas istället för det tidigare begreppet specifik energianvändning.
Primärenergitalet är beroende av olika primärenergifaktorer som används för varje
energipost samt geografiska justeringsfaktorer för olika orter (se avsnitt 2.5.5
primärenergitalet).
Det andra steget gäller ändringarna i BBR (B), dessa kraven innebär skärpning av
energikraven som träder i kraft år 2021. Energikraven medför ändringar av
primärenergifaktorerna då dessa kommer att viktas ännu högre mot vissa energibärare.
Enligt första ändringen i BBR (A), är primärenergifaktorn för el 1,6. Efter skärpning av
kraven förväntas samma primärenergifaktor ligga på 2,5. Några av Boverkets förslag till
energiskärpningskraven som träder i kraft år 2021 blir följande:




Primärenergifaktorn för el höjs till 2,5 istället för 1,6 och resten av faktorerna
erhålls oförändrade.
Areakorrektion införs för mindre småhus.
Värmeövergångskoefficienten (Um-värdet) skärpas.

Kraven för Nära noll-energihus innebär också att alla nyproducerade byggnader skall
uppfylla dessa krav för att energiprestandan ska bli godkänd. Kraven gäller även det
befintliga byggnadsbeståndet med hänsyn taget till byggnadens förutsättning. Även nya
byggnader som ägs av offentliga myndigheter, skall energieffektiviseras (Regeringen,
2014).

2.3.4 Plusenergihus
Ett plusenergihus är ett utvecklat koncept. Utöver kraven som ska uppnås för
passivhusstandarden, ska ett plusenergihus även kunna producera sin egen elenergi och
förväntas ha ett överskott av elenergi som sedan kan levereras vidare till elnätet. Med
detta menas att huset ska producera mer el än vad som förbrukas.
De tekniker som används för framställning av elektricitet, är implementering av solcellersystem eller kraftvärme i form av berg- eller jordvärme.
För att ett plusenergihus ska kunna återanvända och skapa energi, blir en förutsättning att
huset är tätt och har en god isoleringsförmåga. Till skillnad från passivhus ska ett
plusenergihus omvandla tillräckligt med energi för att täcka behoven för uppvärmning,
fastighetsel och varmvatten samt åstadkomma ett överskott av elektricitet som kan
levereras ut till el-nätet eller säljas till el-leverantörer (Andrén & Tirén, 2010).

2.3.5 Primärenergital (EPpet) enligt BBR26
Definitionen på det gamla begreppet (specifik energianvändning) var den köpa energin
som byggnaden använde dividerat på byggnadens uppvärmda golv-area (Atemp). Dessa
krav gällde beroende om bygganden var el-uppvärmd eller uppvärmd på ett annat sätt än
el. Det här regelverket har upphört i Sverige med avseende på de skärpta energikraven
(BFS 2018:4 BBR 26).
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Idag gäller det nya begreppet (primärenergitalet) som trädde i kraft år 2017.
Primärenergitalet handlar också om levererad köpt energi men tar hänsyn till olika
energibärare som (fjärrvärme, biobränsle, olja, el och gas). Var och en av dessa
energibärare har en primärenergifaktor (PEi) som ligger mellan 1,0 för fjärrvärme, gas
och olja, och 1,6 för el. Primärenergifaktorn utgör den energin som krävs för att tillföra
bygganden 1 kWh el, vilket leder till att byggnadens energibehov uppfylls. Vidare
multipliceras primärenergifaktorn för varje energibärare med den geografiska
justeringsfaktorn (Fgeo) för varje län eller kommun och divideras sedan med byggnadens
uppvärmda golv-area (Atemp) (BFS, boverket, 2017). Primärenergitalet (EPpet) beräknas
enligt (ekvation 1)

[kWh/(m2.år)]

Ekvation (1)

De principer för att framställa byggnadens primärenergital är följande:
- Energikraven och byggandens energiprestanda utgår inte direkt från den köpta
energin, utan den energin som tillförs byggnaden måste multipliceras med
primärenergifaktorn.
- Kravspecifikationer gällande el eller icke el-uppvärmda gäller inte längre.
- Krav angående installerad max eleffekter för uppvärmning blir kvar men
formuleras om.
- Geografiska justeringsfaktorer för varje län eller kommun istället för de
tidigare tre klimatnivåerna enligt (figur 5).
- Det erhålls en enda kravnivå per byggnadskategori för hela Sverige se (tabell
2) (BBR 26, boverket, 2017).

2.4 Regelverk
2.4.1 Klimatzoner

Klimatzon I: Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands län.
Klimatzon II: Gävleborgs, Västernorrlands, Dalarnas och
Värmlands län.
Klimatzon III: Jönköpings, Kronobergs, Östergötlands,
Södermanlands, Örebro, Västmanlands, Stockholms, Uppsala,
Gotlands län samt Västra Götalands län.

Figur 5. Klimatzoner enligt
BBR 9:12 (Boverket2015)
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2.4.2 FEBY18 (Forum Energieffektiva Byggnader)
FEBY18 har uppsatta kravnivåer på effektiva byggnader som passivhus och
minienergihus. Dessa krav kompletterar BBR:s krav och kan därför användas vid
byggnation av sådana benämnda byggnader.
Febys kravspecifikationer gäller framförallt värmeförluster under de kallaste dagarna,
vilka hjälper byggherrar att utveckla och kvalitetssäkra energiprestandan hos sina
byggnader för att dessa ska bli hållbara. När det gäller passivhuskriterier, hänvisar
FEBY18 till FEBY12:s kriterier. FEBY18 behandlar även andra kravspecifikationer
såsom ljudkrav, termisk komfort, luftläckage, fuktsäkerhet och energieffektiva
installationer (FEBY18, 2018).

2.4.3 Sammanställning av energikraven i Feby18
Tabell 1. Sammanställning av energikrav i Feby18, Passivhuskrav.
Feby18 (Passivhus)
2
Icke eluppvärmt
Energikrav [𝑘𝑊ℎ/m år]
Zon I
Zon II
Zon III

63
59
55

El-uppvärmt
Zon I
31
Zon II
29
Zon III
27
Värmeförlustfaktorn [W/m2Atemp], A<400 m2
Zon I
Zon II
Zon III

19
18
17

Luftläckage [l/s m2]

Mindre än eller lika med 0,3 [l/s m2]

U-värde [W/m2 K]

Passivhus
Tak
0,08
Vägg
0,1
Golv
0,08
Fönster 0,9
Dörr
0,6
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Geografiska justeringsfaktorer över hela Sverige ligger mellan 0,8 i norr och 1,9 i söder,
vilket gör att beräkningen blir mer korrekt (Isover, 219).

Figur 6. Geografiska justeringsfaktor. (Isover, 2019)
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Tabell 2. Tillåtna primärenergital, installerade eleffekter och medel
värmeövergångskoefficient för olika bostäder och lokaler, (Boverket, 2017).

2.5 Energieffektivisering
2.5.1 Mål med energieffektivisering
Målet med att energieffektivisera handlar framförallt om att uppnå Sveriges
miljökvalitetsmål och sträva efter effektiva energisystem (Energimyndigheten, 2019).
Energieffektiviseringen kommer att bidra till minskad energianvändning som i sin tur
minimerar utsläppen från exempelvis förbränning av fossila bränslen som används för
byggandens uppvärmning. Exempel på sådana utsläpp är koldioxid, svaveloxider och
förorenade partiklar, vilka påverkar klimatet negativet (Naturvårdverket, 2013).

2.5.2 Energieffektivisering i byggnader
Användningen av el i bostäder har ökat väsentligt de senaste 30 åren, samtidigt förloras
en stor mängd energi från det äldre byggnadsbeståndet. Detta med anledning av att dessa
äldre byggnader har byggts under andra förutsättningar då kraven inte har varit lika höga
som de är idag. Därför är det viktigt att hitta effektiva lösningar för att minska
energianvändningen i bostäder.
Idag finns kunskaper och tekniker som krävs för att minska energianvändningen i
bostadssektorn (Energianvändning i bebyggelsen, 2002)
För att uppnå miljökraven på nära nollenergihus till år 2020 samt långsiktiga
målsättningar till år 2050 som innebär en minskning på energianvändningen till 50 %,
måste
framförallt
det
befintliga
bostadsbeståndet
energieffektiviseras.
Energieffektiviseringsåtgärder bidrar till minimering av energianvändning samt
energikostnader. Med rätt teknik och nya metoder kan gamla byggnader renoveras genom
tekniska energieffektiviseringsåtgärder som exempelvis tilläggsisolering, fönsterbyte
med lågt U-värde och effektiva energisystem (Liu, Moshfegh, Akander & Cehlin, 2014).
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2.5.3 Energieffektiviseringsåtgärder
Energiförlusterna genom byggnadens klimatskärm förloras på grund av dåligt isolerade
byggnadskomponent som till exempel ytterväggar, tak, golv och fönster.
Energieffektiviseringsåtgärderna kan bidra till en påtaglig minimering av ovannämnda
förluster i byggnader. De vanligaste åtgärderna i en byggnad är förbättring av
klimatskärmens isoleringsförmåga, tät klimatskärm med rätt mängd samt kontrollerad
ventilation som förses med värmeväxlare, samt energieffektiva fönster och dörrar
(Energianvändning i bebyggelsen, 2002).
Det finns en rad olika faktorer som påverkar klimatskämens energiförluster och därmed
kan ändra byggnadens energianvändning.
Dessa faktorer (se nedan) kan även användas för energibalansberäkning förutsatt att det
görs noggrant för att i sin tur kunna framställa byggnadens energiprestanda på ett korrekt
sätt (Andrén & Tirén, 2010).










Klimatskärmen – ytterväggar, tak, golv, fönster och dörrar och även köldbryggor.
Isoleringens tjocklek och dess U-värde.
Fönster och dörrars U-värde.
Fönster och dörrars area.
Fönsters placering.
Byggnadens täthet.
Värmesystem
Funktioner och boendes beteende
Solavskärmning.

2.5.3.1 Isoleringsskiktet i klimatskalet
Eftersom stora värmeförluster förloras rakt ut genom klimatskärmen via värmeledningen
på grund av dåligt isolerade byggnadskonstruktionsdelar som ytterväggar, tak och golv,
bör dessa komponenter åtgärdas genom att välja rätt och effektivt isoleringsmaterial i
klimatskalet under produktions-skedet eller tilläggsisolera defekta delar vid befintliga
byggnader (Energianvändning i bebyggelsen, 2002).
Idag finns det en rad av olika isoleringsmaterial i marknaden som: mineralull, cellplast
och cellulosa (fiber), vakuumisoleringspaneler etc. Isoleringsmaterialen används i
byggnadens klimatskärm för att minimera energiförluster. Värmemotståndet i
klimatskalet är beroende av isoleringens tjocklek och dess värmekonduktivitet.
Värmemotståndet definieras som isoleringens tjocklek dividerat med dess
värmekonduktivitet, d.v.s. ju tjockare ett isoleringsmaterial är, desto bättre
värmemotstånd ger det (Sandin, 2010).
Dessutom är, ökande energipriser, minskning av energiresurser, miljöpåverkan samt
byggbranschens hårda krav på byggandet, faktorer som tydliggör att byggbranschen
måste hitta effektiva lösningar som gynnar byggandet. Det ställs även krav på passivhus:s
isoleringsförmåga, vilket resulterar till att väggarna i ett passivhus är tjockare än i
traditionella hus, d.v.s. dimensionen på isoleringsskiktets tjocklek ökar för att bidra till
bättre värmemotstånd. Den här tekniken ger dock komplicerade lösningar som
exempelvis fönsternischerna som hamnar långt in i fasaden eller den köpta/uthyrbara
boytan som blir mindre.
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Idag finns nya kunskaper och tekniker för att ta fram högprestandaisoleringsmaterial som
inte kräver tjocka skikt på isoleringsmaterialen på grund av att dessa har bättre
värmekonduktivitet än de traditionella isoleringsmaterialen (SBUF, 2010).
2.5.3.1.1 Vakuumisoleringspanel (VIP),
Vakuumisoleringspaneler är ett högeffektivt energisparande isoleringsmaterial som har
en värmekonduktivitet (ƛ) på ca 0,007 [W/(m·K)], vilket är betydligt bättre än de
konventionella isoleringsmaterialen som mineralull, cellplast, mm, medger Skanska i sin
rapport om Inventering och Utvärdering av Högpresterande Isolering.
Tidigare har materialet använts i frysar och kylar. Men i nuläget vill man öka
användningen av vakuumisoleringsmaterialet även i byggnader. Detta i form av att
använda dessa i panelväggar eller i väggar med begränsade utrymmen.
Materialet har en livslängd på ca 30 – 50 år förutsatt att lufttrycket bebihålls i kärnan samt
att höljet är oskadat.
Priset för en kvadratmeter vakuumisolering ligger på ca 700 kr/m2 jämfört med den
traditionella isolerings typen mineralull som kostar ca 75 kr/m2. Detta innebär att det är
dyrare än de traditionella isoleringsmaterialen, men å andra sidan medför denna
isolerings-typen större boarea, vilket i sin tur gynnar byggherren vid uthyrning eller
försäljning av bostaden jämfört med att använda andra isolerings-typer med högre
värmekonduktivitet som därmed kräver större utrymme (Inventering och Utvärdering av
Högpresterande Isolering, SBUF, 2010).

Figur 7. Vakuumisoleringspanel. (AMA Hus, byggtjänst, 2012)

Vakuum-isolering Tekniska & termiska egenskaper:
Tabell 3. Vakuumisoleringens tekniska och termiska
egenskaper. (Kingspan, 2018)
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VIP:s Uppbyggnad
Isoleringsmaterialet (VIP) består av ett finporöst isoleringsmaterial i kärnan som kan
oftast vara av fibrer, skum och pulver. Kärnan omsluts av ett lufttätt hölje av tunt
aluminium eller plåt. Sedan töms det porösa kärnmaterialet på luft och ett lägre tryck
skapas än det normala atmosfär-lufttrycket. Kärnan har en funktion att bevara vakuum då
vakuumet har ett väldigt bra värmematstånd. Med hjälp av nano-teknik har ett extremt
bra kärnmaterial utvecklats som kan vara av kiseldioxid eller kvarts, vilka har en relativt
hög isoleringsförmåga vid normalt lufttryck.
I de konventionella isoleringsmaterialen kan det uppstå konvektion och värmeledning på
grund av yttemperaturskillnaden. Men när det gäller vakuumisolering, finns varken
konvektion eller värmeledning (värmeledning finns i kärnmaterialet, men inte genom
vakuumet). Detta med anledning av att kärnmaterialet töms helt på luft. Höljets funktion
är att skydda vakuumisoleringspanelen från yttre påverkan som vatten, luft och tryck
(SBUF, 2010).
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Figur 8. Vakuumisoleringspanel (Byggteknikforlaget, 2019)
Som tidigare nämnt är fördelen med vakuumisoleringspaneler att ytterväggstjockleken
kan minimeras betydligt jämfört med de traditionella isoleringsmaterialen. Detta bidrar i
sin tur till att boarean inte behöver minskas och gynnar byggherren ekonomiskt i större
utsträckning.
Vakuumisoleringen kan även användas som tilläggsisolering på insidan av väggen eller i
väggar med begränsat utrymme.
En nackdel vad angår vakuumisolering, är att isoleringsmaterialet inte kan produceras
eller dimensioneras på plats. Detta för att vakuumisoleringen är ömtålig och måste
hanteras varsamt. En punktering av panelerna kan det leda till defekta isolerings paneler,
vilket leder till en försämrad isoleringsförmåga. En annan nackdel är att köldbryggor
bildas vid skarvarna, eftersom värmekonduktivitet är hög hos aluminium. Med hjälp av
IR-termografin kan eventuella fel på vakuumsisoleringspaneler identifieras och
upptäckas innan monteringen (Alam, Singh, & Limbachiya, 2011).

2.5.3.1.2 Kooltherm Isolering
Kooltherm isolering har många användningsområden men används framför allt i pustade
fasadsystem. Kooltherm har en god isoleringsförmåga och är ett effektivt
isoleringsmaterial med en hård och fiberfri kärna som tål höga temperaturer. Tillverkarna
av Kooltherm förklarar att Kooltherm tillverkas med glasfiberduk eller aluminiumfolie,
beroende på tillämpningen, på både sidorna. Kooltherm isoleringen har även goda
brandegenskaper och formbarhet, är diffusionströg samt har ett lågt lambdavärde på 0,020
[W/(m·K)] (Kingspan, 2018).
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Figur 9. Kooltherm isolering. (Kingspan, 2018)
2.5.3.2 Luftläckage och Köldbryggor
En av de väsentliga energieffektviseringåtgärderna är, att lufttäta byggnader för att
undvika luftläckage. Utöver värmeförluster kan luftotätheter i klimatskärmen föra med
sig föroreningar och oönskade lukter utifrån. Dessa föroreningar och partiklar kan även
sprida sig inomhus och påverka människohälsan negativt. Otätheterna i en byggnad bör
upptäckas och åtgärdas snabbt, eftersom ju längre tid det går, desto svårare blir
åtgärderna. Otätheter i en byggnad ska därför tätas och åtgärdas speciellt i ett passiv- ochnära nollenergihus då dessa typer av byggnader har höga krav på energianvändning
(Eliasson, 2010).
Bianchi, Pisello, Baldinelli, & Asdrubal, (2014), förklarar att trots alla skärpta byggkrav
på täta byggnader med hög isoleringsförmåga, byggs konstruktioner fortfarande med
felaktiga lösningar som orsakar värmeförluster vilka består av så kallade köldbryggor.
Köldbryggor uppstår i genomföringar, skarvar och anslutningar, till exempel
anslutningen mellan bjälklag och yttervägg eller mellan takanslutning och yttervägg.
Detta utgörs av bristande effekt på byggnadens isoleringsförmåga och leder till att högre
värmeflöde transmitteras ut från byggnaden som i sin tur leder till att byggnadens
energianvändning ökar.
Dessutom bidrar köldbryggorna till brister på inomhuskomforten då invändiga ytor blir
kalla. Bianchi et al., (2014) påstår även att köldbryggor utgör 30 % av energiförlusterna
genom klimatskalet.
Köldbryggornas bieffekter bidrar inte bara till energiförluster utan även ger upphov till
fuktproblem samt nedsmutsning av fasader vilket ger ett fördärvande utseende på
fasaderna ur ett estiskt perspektiv (se figur 10).
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Figur 10. Nedsmutsning på fasader, inverkan från köldbryggor. (Foto: Tyréns AB)
När det gäller energiberäkning av byggnader måste hänsyn till köldbryggor beaktas då
dessa utgör en betydande del av transmissionsförlusterna genom klimatskalet.
Köldbryggorna delas upp i två delar, linjära köldbryggor (ψ, psi, per längdenhet) som
förekommer främst längst en stor yta som tillexempel anslutningar mellan bjälklag och
yttervägg, och punktformiga (χ, chi, per styck) som uppstår vid genomföringar och
infästningar (se figur 11).

Figur 11. Linjära & punktformiga köldbryggor. (Byggahus, 2015 & SBUF, 2015)
Som tidigare nämnt, har Boverket byggnormer som ställer krav på byggnadens
genomsnittliga värmegenomgångskoefficient (Um-värde). Um-värdet kan beräknas med
numerisk metod enligt (ekvation 2).

[W/(m2·K)]

(Ekvation 2)

Termerna i täljaren utgör den sammanlagda transmissionsförlusten genom klimatskalet,
d.v.s. transmissionsförluster genom byggnadsdelar, samt köldbryggaförluster. Detta
divideras på den omslutande uppvärmda arean i byggnaden, tak, golv och ytterväggar
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medräknat. Då exakta beräkningar av kölbryggor enligt (ekvation 17) brukar vara svåra,
används BBR:s schablonsvärden i energiberäkningarna, vilket utgör ett påslag om 20 %
av den totala förlustfaktorn Ktot. (Se mer detaljerad information om Ktot under avsnitt
2.1.1) (Larsson & Berggren (SBUF), 2015).
2.5.3.3 Köldbrygga i en vakuumisolerad vägg
Köldbryggorna i en vägg med vakuumisoleringspanel förekommer delvis på grund av
materialets uppbyggnad. Eftersom vakuumisoleringspaneler tillverkas med begränsade
mått (se tabell 3) där köldbryggorna uppstår vid dess skarvar. Vakuumisoleringshöljet
består av aluminium och plastfilm. Nackdelen är att aluminium har mycket hög
värmeledningsförmåga jämfört med plast, vilket i sin tur påverkar köldbryggorna som
uppstår vid skarvarna men däremot har aluminiumfolie bättre motstånd gällande
vattenånga. Ett sätt att motverka värmeledningseffekten, är att lägga tunna lager av
aluminiumfolie varvat i plast för att få bättre egenskaper, detta görs genom att kombinera
egenskaperna av bägge materialen. En annan åtgärd som minimerar köldbryggorna är att
använda stora skivor för att minska antal skarvar. Det rekommenderas även att skivorna
läggs omlott eller att skivorna läggs bredvid varandra med en tolerans på (2–3) mm
mellan skivorna (SBUF, 2010).
2.5.3.4 Ventilationssystem
Ventilationen i en byggnad har väsentliga uppgifter som exempelvis bortföring av
förorenad inomhusluft och intagning av ny fräsch uteluft samt trivsel inomhus. Av denna
anledning är, rätt mängd ventilationsflöde, en av grundförutsättningarna för ett bra
inomhusklimat med avseende på människans hälsa och trivsel. Med rätt
ventilationssystem kan även både ekonomin och miljön gynnas i större utsträckning med
strävan efter lägre kostnader respektive mindre energianvändning då en stor mängd
värmeenergi förloras genom ventilationen i en byggnad (Warfvinge & Dalhblom, 2010).
2.5.3.5 FTX
För att spara både pengar och energi samt få ett gynnsamt inomhusklimat bör ett FTXsystem (till- och- frånluftssystem med värmeväxlare) installeras. FTX definieras som
från- och- tilluftssystem med värmeväxlare (VVX). Värmeväxlaren ser till att värmen
från den uppvärmda luften som lämnar byggnaden (frånluften), återvinns för
återanvändning av att värma upp ny och kall uteluft som tas in i byggnaden (tilluften). Ett
FTX-system kan installeras för alla typer av byggnader såsom exempelvis småhus,
lägenheter eller centralt för en hel byggnad i form av flerbostadshus. Men särskilt är
systemet mer anpassat för sådana hus med låg energianvändning som exempelvis ett
passivhus.
Utöver energibesparingar, har FTX förmågan att bortföra stora mängder av inomhusluft
och på samma sätt ta in ny och frisk uteluft samtidigt som uteluften värms upp med hjälp
av värmeväxlaren. Detta är betydelsefullt med avseende på myndighetskraven på ett
minimalt uteluftsflöde om 0,35 [l/(s·m2)], samtidigt som låga luftflöden inomhus kan leda
till fukt-bildning, dålig lukt, allergier, mögelbildning, bortföring av eventuella
radonhalter o.s.v.
Då det finns olika FTX-system med avseende på värmeväxlaren, bör ett anpassat FTX
installeras utifrån behoven i en byggnad. De olika värmeväxlarna består av följande:
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Plattvärmeväxlare
Roterande värmeväxlare
Batterivärmeväxlare

Värmeväxlarens verkningsgrad avspeglar FTX-aggregatets effektivitet, d.v.s. hur mycket
värme som kan sparas i systemets kretslopp. Beroende på hur mycket värme som förloras,
har olika värmeväxlare också olika verkningsgrad.
Enligt Informationscentrum för hållbart byggande (2015), bibehåller de roterande
växlarna en högre verkningsgrad om 80 till 90 %, vilken ligger över de rekommenderade
värdena för en värmeväxlares verkningsgrad om 60 till 70 %. Av denna anledning är, en
roterande värmeväxlare något som bör väljas. Men nackdelen med roterande
värmeväxlare är att de återför en liten andel av frånluften till tilluften, vilket bidrar till att
sprida lukter i till exempel ett flerbostadshus. Men dessa är populära hos småhus.
Värmeutbytet mellan till- och frånluft görs genom en rotor (ett roterande hjul som består
av veckade aluminiumprofiler). Den uppvärmda frånluften värmer upp rotorn som i sin
tur värmer upp den nya och kalla luften som kommer in i byggnaden (tilluften) vid
rotation. (Informationscentrum för hållbart byggande, 2015).
Air Green ventilation
Förutom att aggregaten fungerar som ett FTX, är dessa även försedda med en CO2sensor för behovsstyrd ventilation. Enligt Air green (u.å.) har ventilationsaggregaten en
verkningsgrad om 85 % i genomsnitt och bidrar dessutom till en minskad elanvändning.
Aggregaten installeras lokalt i alla typer av bostadsdelar som exempelvis, vardagsrum,
sovrum, kök, kontor, badrum osv. Dessa placeras på en höjd om 200 till 300 mm över
golvnivån. Ventilationsaggregatet har assimilerade luftflöden för att klara av BBR:s
krav om 0,35 [l/(s·m2)] vilket likställs med 0,5 [oms/h].
Fördelen med Air Green aggregatet (se figur 12) är att finns möjlighet för att koppla ett
relä-box till aggregatet, via vilket radiatorn kan styras. Eftersom att aggregatet i första
hand använder sin egen interna el-värme innan påslag av radiatorn, är den extra användbar
i exempelvis direkt el-uppvärmda hus (Air Green, u.å.).

Figur 12. Ventilationsaggregat av märke Air Green. (Air Green Sweden AB, 2000)
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2.5.3.6 Luft/vattenvärmepump
En luft/vattenvärmepump kan användas som värmekälla i byggnader med vattenburna
värmesystem.
Med ett vattenburet system menas att byggnaden värms upp med hjälp cirkulerande
varmvatten i ett rörsystem i byggandens antingen golvyta eller värmeradiatorer.
Luft/vattenvärmepumpen utvinner uteluftens värmeenergi för att värma upp huset och
dess tappvarmvatten. Energiutvinningen ur uteluften kan, med hjälp av vissa
värmepumpar, utnyttjas även vid väldigt låga uteluftstemperaturer såsom exempelvis
minus 25 grader.
Detta är ett effektivt sätt som gynnar miljön samtidigt som energikostnader kan sänkas
med upp till 70 % i jämförelse med direkt eluppvärmning (Ekolk, u.å.).
Värmepumpens dimension bestäms vidare utifrån följande faktorer:





Storleken på ytan som ska värmas upp.
Byggnadens effektförbrukning innan installation av värmepumpen.
Behovet på mängden tappvarmvatten.
Byggnadens geografiska läge d.v.s. var i landet värmepumpen ska användas.

2.5.3.7 Solenergi
Den energin som solen infaller mot jordens yta, är mycket större än den mängden energi
som människor använder sig av på jorden. Dessutom finns solen tillgänglig överallt
oavsett var man befinner sig på jordklotet. Denna solenergi kan, med hjälp av solceller
och solfångare, utnyttjas då strålar från solen kan ombildas till andra energiformer som
till exempel elektrisk ström och värme.
Dessutom är solen, likt vind och vatten, en förnybar energikälla som inte ger något
koldioxidutsläpp. Den bidrar med en minskning av jordens avgränsade resurser, såsom
olja, gas och uran (E.on, u.å.)
Solceller
Solceller består av ljusmottagliga halvledardioder (ofta kisel), vilka omvandlar ljus till
elektrisk ström. När solljuset träffar solcellens yta uppstår en elektrisk spänning mellan
cellens fram- och baksida.
Solenergipaneler skapas då flera solceller anknyts i serier. Detta med anledning av den
låga spänningen som solcellerna avger, vilken motsvarar enbart 0,5 Volt. Dessa serier,
som består av ihopkopplade solceller, tillsammans kan ge en högre spänning och bestäms
utifrån spänningsbehovet för olika ändamål (Vattenfall, 2016).
Solceller har många användningsområden och kan utnyttjas till olika ändamål som
exempelvis byggnaders energianvändning, laddning av bilar, elektroniska apparater som
bärbara datorer, surfplattor, mobiltelefoner m.m.
Under 2010 talet ökade användningen av solceller kraftigt. En effektökning på 98 GW,
som motsvarar en ökning på 29 % från året innan, noterades år 2017. I slutet av samma
år bokfördes en total effekt på 402 GW via solceller, vilket motsvarar 2,14 % av världens
elanvändning (Internationella Energirådet, 2018).
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Figur 13. Global implementering av solceller, (Internationella Energirådet, 2018).
Solvärmeenergi
Även värmen i solvärmeenergin används för att tillverka el, i detta fall nyttjas en större
mängd av solljusets energi än den mängd som nyttjas i en solcell. Processen går ut på att
solljuset sammanträngs till en speciell punkt för få så mycket värme som möjligt, via
vilken vatten värms upp till ånga eller olja upphettas och ger drivkraft åt en värmecykel
med en turbin som alstrar el (Vattenfall, 2016).
Solfångare
Skillnaden mellan en solfångare och solceller, är att solfångaren uppfångar in solljus och
omvandlar dess energi till värme, via vilken vatten värms upp som sedan ska användas i
byggnadens uppvärmningssystem. Solfångaren kan även utnyttjas för att kyla med hjälp
av värmedrivna källor (Vattenfall, 2016).
2.5.3.8 Energieffektiva fönster
Som tidigare nämnt i rapporten, är kraven gällande det totala U-värdet för ett
passivhusfönster, att fönstrets U-värde maximalt får vara 0,8 [W/(m2 ·K)]. Med totala Uvärdet menas ett U-värde för hela fönsterkonstruktionen, vilket inkluderar fönsterkarmen,
fönsterbågen och glasningsdelen. Krav ställs även på andra faktorer utöver U-värdet.
värmegenomsläppligheten bör exempelvis vara mindre än 43 % samt en minimal
ljusgenomsläpplighet om 63 %. En ytterligare viktig aspekt för ett passivhusfönster är
dess area i förhållande till husets totala golv area, vilket inte bör motsvara 15 till 20 % av
den totala golvrean (Andrén & Tirén, 2010).
2.5.3.9 Solavskärmning
Då det kan bli varmt och risk för övertemperaturer under sommaren kan finnas, är det
viktigt att förse byggnaden med solavskärmning. Detta kan göras på olika sätt, men
vanligast genom takutsprång eller balkonger. Dock är fasta takavskärmningar något att
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överväga vad gäller solavskärmningen i ett passivhus. Detta med anledning av att fasta
solavskärmningar kostar mindre avseende drift, underhåll och investering. Dessutom
avlägsnas faran för driftstörningar (Andrén & Tirén, 2010).
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3 Metod
Fas 1
Metodstudier

Fas 2
Modulhus i nuläge

Mätdatainsamling

Handberäkning

Ktot

Energisignatur
(ES)

Ktot

Jämförelse

BV2

OK

Energiprestanda
Fas 3
Energieffektiviseringsåtgärder

Krav
uppfylld?
NEJ

OK

JA

Figur 14. Visualiseringsschema illustrerar tillvägagångsättet för framställningen av
energiprestandan.
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3.1 Fas 1 Datainsamling
Denna studie delades upp i olika faser (se figur 14), uppstartsfaser som innebar
informationssamling om tillvägagångsättet för skrivningen av studien, litteratursökning,
datainsamling i form av olika vetenskapliga artiklar och annat material som var avsett för
studiens ändamål. Datainsamlingsmetoder som genomfördes av författarna, valdes
utifrån de undersökningar på väsentliga data som behövdes för att utföra arbetet. Detta
resulterade i sekundära datainsamlingar som utfördes med hjälp av olika sökdatabaser
med avsikt till att komma fram till ett realistiskt resultat.
Efter noggrann genomgång av litteraturstudien och granskning av olika
tillämpningsmetoder för arbetets ändamål, bestämdes de metoder som var bäst anpassade
för arbetsgången för att sedan övergå till nästa fas.

3.2 Fas 2 Analys
I nästa fas, d.v.s. den praktiska fasen utprövades forskningsdesignen som en fallstudie,
vilket möjliggjorde en djupdykning i att undersöka detaljerad information inom studiens
område.
Metoder som hanterades i (fas 2) (se figur 14), bestod dels av standardiserade teoretiska
handberäkningar av U-värden för olika byggnadskomponenter utifrån byggnadens
förutsättningar för att på så sätt få fram byggnadens totala förlustfaktor, och dels
tillämpades energisignaturmetoden för att uppskatta den totala förlustfaktorn (Ktot) med
hjälp av insamling av relevant data för ändamålet. Därefter jämfördes resultateten, som
verkställdes med hjälp av de ovannämnda metoderna för att se hur dessa förhåller sig till
varandra samtidigt blev dessa resultat validerade för vidare undersökning. Detta
illustreras av (figur 14).

3.2.1 Analysmetoder
Med hjälp av mätinstrument mätes först inne- och- ute temperaturerna samt den effekt
som huset behövde för uppvärmning för att sedan beräkna förslustfaktorn med hjälp av
energisignaturmetoden. En simuleringsmodell byggdes upp i BV2 och validerades mot
mätdata, för att studera vilken energianvändningen blev om huset vore bebodd. Därefter
studerades inverkan av åtgärderna för att sedan uppnå passivhusstandarden.

3.2.2 Energisignaturanalys
Energisignatur metoden
En metod, för att få fram en byggnads totala värmeförlustfaktor (Ktot), är
energisignaturmetoden som är baserad på enkla linjära samband mellan
utomhustemperaturen och byggnadens energianvändning (Hammarsten, 1987).
En förutsättning för att bestämma den totala värmeförlustkoefficienten (Ktot) och inomhus
temperaturen (Ti) med hjälp av det linjära sambandet, är att dessa är konstanta. Den som
oftast brukar vara känd är den energimängd som levereras till värmesystemet samtidigt
som andra källor i form solinstrålning och personvärme som bidrar till gratis
energitillskott brukar vara okända (Sjögren, Andersson, & Olofsson, 2009).
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Enligt en fallstudie, utförd av Nordström, Johnsson och Lidelöw (2013), har
energisignatur metoden tillämpats för ändamålet. I fallstudien har, (Ktot) tagits fram som
en funktion av skillnaden mellan inne (Ti)- och-ute (Te) temperaturen (oC), vilken består
av byggnadens transmission- och- ventilationsförluster.
Sambandet definieras enligt ekvationerna nedan:
KTOT (Ti – Te) [W] = (PH + PG – PDYN) [W]

Ekvation (3)

PH = PDH – PDHW – PL

[W]

Ekvation (4)

PG = PSUN + PHE + PBE + PP

[W]

Ekvation (5)

PTOT = (PH + PG – PDYN)

[W]

Ekvation (6)

Mätningar utfördes i ett obebott prototypmodulhus (se figur 15). Energisignaturmetoden
tillämpades för att uppskatta byggnadens totala förlustfaktor (och därigenom medel-Uvärde) med anledning av att jämföra den resulterade förlustfaktorn med den förlustfaktor
som togs fram via handberäkningar.
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Figur 15. Modulhuset (Norra fasaden) och planlösning under
mätperioden, stjärnorna illustrerar placering av temperatur loggrar, (Saif & Aram)
På grund av stora differenser mellan utomhus (Te)- och- inomhustemperaturen (Ti) under
vintertid, då uteklimatet är kallt, genomfördes mätningarna under marsmånaden 2019.
Detta med anledning av att de stora variationerna i form av (ΔT), kan under vintertid,
ligga mellan 15 °C till 50 °C, vilket underlättar för beräkningen av Ktot (Nordström et al.,
2013).
I det här fallet bestod (Ktot) av transmission- och- ventilationsförluster. Utomhus (Te)och- inomhustemperaturen (Ti) mättes genom att använda 12 stycken temperaturloggrar
(SatelLite dataloggrar) av märket Mitec, där 11 stycken loggrar placerades inuti huset och
en logger utanför huset (se figur 15).
SatelLite data-loggarna (se figur 16) innehåller batterier och har två mätsensorer: en som
mäter temperatur och en som mäter relativ luftfuktighet. I dessa programmerades bland
annat samplingstiden för att samla in data en gång per 15:e minut. Efter mätperiodens slut
anslöts varje logger till en kabel och mätdata från SatelLite kunde sedan överföras direkt
till en dator för avläsningar (Mitecinstrument, u.å.)

Figur 16. SatelLite data-loggarna, (Saif & Aram)
Dessa var kalibrerade för att klara avläsningar från temperaturer på -40ºC till +80ºC med
en noggrannhet på ± 0,3ºC och ställdes in för att samla in data en gång per 15:e minut.
Av de 11 loggrar som användes för att mäta inomhustemperaturen (Ti) på insidan av
huset, placerades 2 loggrar i sovrum (nummer 1), 2 loggrar i sovrum (nummer 2), 4
loggrar i vardagsrummet, 2 loggrar hall och 1 logger i badrummet. Dessa fästes på
innerväggarna med en höjd på ca 1,2 meter från golvnivån samt bort från värmekällor,
direkt solljus och insidan av ytterväggar som vetter mot söder.
Den sista SatelLite dataloggern som användes för att mäta utomhustemperaturen (Te),
placerades utanpå husets norra fasad för att undvika direkt solljus. Loggern övertäcktes
för att skyddas mot snö, regn och starka vindblåsningar då den var känslig mot dessa.
För att mäta husets elektiska effektbehov under mätperioden utnyttjades en energidata
logger (Tinytag Energy - TGE-000), (se figur 17) som är en lättanvänd enhet för
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övervakning av en- och- trefasströmförsörjning. Tinytag har en mätosäkerhet på ± 2%
(Geminidataloggers, 2019).

Figur 17. Energi logger av märke (Tinytag Energy - TGE-000), (Saif &
Aram).
Husets el-krets bestod av ett trefassystem och Tinytag-enheten kopplades till elskåpet för
att påbörja strömmätningen samtidigt och under samma tidsintervall som
temperaturmätningen. Även Tinytag-enheten kalibrerades på samma sätt som SatelLite
dataloggrarna för att samla in data en gång per 15:e minut.
Mätningarna påbörjades den 4:e mars 2019 genom att placera SatelLite datalograrna
enligt (figur 15 & 16) i byggnaden och avslutades den 1:a april 2019. Under samma dag
och vid samma tidpunkt, d.v.s. 4:e mars 2019 kl 18.00, påbörjades även strömmätningen
genom att koppla Tinytag-enheten i elskåpet, vilken också monterades ner 1:a april 2019.
Efter all datainsamling, var det dags för att bearbeta dessa data till värden i syfte till att
beräkna förlustfaktorn med hjälp av energisignaturmetoden.
Till omvandlingen kopplades både Tinytag-enheten och SatelLite datalograrna mot en
dator, där all indata som bestod av inom- och- utomhustemperaturer (oC) för
mätningsperioden samt förbrukad effekt i (kW/h) för samma period, dokumenterades. All
dessa indata resulterade i 13 datafiler, d.v.s. 11 datafiler för inomhustemperaturen, 1
datafil för utomhustemperaturen och 1 datafil för den förbrukade effekten, vilka lades in
i en Excel-fil för att beräkna dess medelvärden.
Medelvärden användes sedan för att dels beräkna den totala förlustfaktorn (Ktot) och dels
plotta effekten som en funktion av skillnaden mellan inomhus- ochutomhustemperaturen (ΔT) enligt (ekvation 3).

3.2.3 Handberäkning
För att beräkna förlustfaktorn som bestod av transmission- och- ventilationsförluster,
undersöktes husets komponenter och dess element som består av till exempel
isoleringsmaterial i ytterväggarna. Komponenterna som gav upphov till
transmissionsförlusten bestod av väggar, tak, fönster och golv.
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Ytterväggen innehöll totalt fem skikt, ett skit av limträ (70 mm), två skikt av
Thermoreflekt polynum med tjocklekarna (8 mm respektive 4 mm), en luftspalt (40 mm)
och en träpanel (25 mm).
Termoreflekten polynum är en fiberfri, termo reflekterande isolering som består av
polyetenbubblor som är insvepta i aluminiumfolie. Syftet med Thermorflekten är att bilda
ett reflekterande skikt då foliens reflektivivitet ligger mellan 95 % respektive 97 %. Folien
har låg absorption av strålningsvärme med en emissivitet som ligger på 0,03 och 0,05.
Den är även brandhämmande och kan användas i alla klimat såsom exempelvis
fuktdrabbade områden och i bostäder o.s.v. (Wiedland, u.å.).
Eftersom att osäkerheten, vad gäller ytterväggen, låg i att det finns två termoreflektorer
med bred luftspalt, undersöktes tre olika scenarier. Detta med anledning av att de olika
scenarierna skulle möjliggöra en mer korrekt handberäkning för att få fram ytterväggens
totala värmeövergångskoefficient (U-värdet). Scenarierna redovisades i tre olika figurer
(se figur, 18, 19 & 20).

Figur 18. Ytterväggsnitt med bildande av tre luftspalter.
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Figur 19. Ytterväggsnitt med två luftspalter, dvs att Termoreflekt-skikten
råkar sitta ihop i spaltens mittparti.

Figur 20. Ytterväggsitt med en luftspalt, då Thermoreflek-skikten sitter
ihop och finns i kontakt med ena spaltytan.
Dessa resulterade sedan i att tre olika beräkningsmodeller togs fram enligt bilaga (1, 2.
3). Därnäst valdes den beräkningsmodellen som gav det bästa U-värdet för ytterväggen,
vilket redovisas i en senare del av rapporten under resultat.
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Värmeförluster som uppstår i en luftspalt sker på grund av strålning (αs) och konvektion
(αk), därför är det viktigt att ta hänsyn till dessa vid beräkning av luftspaltens totala
värmemotstånd (Rspalt).
Rspalt =



[m2· (K/W)]



Ekvation (7)

I luftspalter som ligger mellan olika material som utgör luftspaltens ytskikt, erhåller
skiktmaterialen olika emissivitet vilka beaktande ska tas till.
 =4 ∙ Ԑ
Ԑ

· 

[m2·(K/W)]

[-]

=
Ԑ1

Ekvation (8)
Ekvation (9)

Ԑ2

Eftersom luftspaltens skikt i dessa benämnda scenarier utgjordes av två olika material
vilka bestod av trä och Thremoreflekt (Thermoreflekt- Thermoreflekt, trä-Thermoreflekt,
Thermoreflekt-trä), användes materialens emissivitet för beräkningarna. Träskiktet
antogs ha en emissivitet om 0,9 och Thermoreflekten 0,2.
Värmeförlusten som uppstår på grund av konvektion i luftspalten, sker då fasta material
uppvärmds respektive avkyls av omgivande luft som är i rörelse.
Då luften sätts i rörelse till följd av densitets skillnader på grund av temperatur och/eller
temperaturskillnaden mellan luft och yta, sker en så kallad naturlig konvektion, fri
konvektion eller egenkonvektion.
Då luften sätts i rörelse av yttre påverkan såsom exempelvis vind, fläktar och pumpar,
sker en påtvingad konvektion (Sandin, 2010).
I fallstudien erhölls en naturlig konvektion som uppstod i ytterväggens
luftspalt/luftspalter vilket beräknades med hjälp av ekvationerna (10 & 11)

 =

.

Nu = A· (Gr · Pr)ß

[m2 ·K/W]

Ekvation (10)

[-]

Ekvation (11)

Tabell 4. Tabellen nedan används vid beräkning av naturlig konvektion.
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Med hjälp av ekvationerna (7,8,9,10 & 11) beräknades värmemotståndet (Rspalt) i
ytterväggens luftspalter för att sedan beräkna det totala U-värdet för hela
ytterväggskonstruktionen med hjälp av ekvationerna (12 & 13). Därefter undersöktes
husets andra konstruktionsdelar, d.v.s. tak, fönster och golv, då huset saknade detaljerade
konstruktionsritningar.
Taket bestod av 3 olika skikt, ett skikt av limträ (70 mm), ett skikt av Thermoreflekt (12
mm) och ett skikt av plåt (4–8 mm) räknat inifrån och utåt. Takets totala värmemotstånd
samt U-värde beräknades med hjälp av ekvationerna (12 & 13).

𝑅=

[m2 ·(K/W)]

ƛ

Ekvation (12)
[m2·(K/W)] Ekvation (13)

U-värde =
ä

Vidare bestod golvet av 3 skikt, ett skit av limträ (70 mm), ett skit av termoreflekt (12
mm), en luftspalt (300 mm). U-värdet för golvet beräknades på samma sätt som husets
övriga konstruktionsdelar, vilket också redovisas i (tabell 4).
För att uppmäta arean hos husets olika konstruktionsdelar, användes en distometer (se
figur 21). Även areorna redovisas i den senare delen av rapporten under resultat.
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Figur 21. Distometer, (Saif & Aram)
Efter det att konstruktionsdelarnas U-värden var framställda, beräknades den totala
transmissionsförlusten för huset med hjälp av ekvation (14).
Ktran = U·A

[W/k]

Ekvation (14)

Därefter var det dags att få fram husets ventilationsförlust. I badrummet var ett
luftaggregat installerat (Air Green Classic 20) som, enligt tillverkaren, maximalt gav ett
luftflöde om 32 [ ] vilket omvandlades till omsättningar per timme med hjälp av ekvation
(16).
Luftaggregatet erhöll även en genomsnittlig energiverkningsgrad om 85 % som också
togs med i beräkningarna.
Husets höjdmått mättes upp till (2621 mm) för att därefter beräkna dess totala volym
vilket resulterade i (116.63 m3).
Vidare beräknades husets totala ventilationsförlust genom ekvation (15).
Kvent = (1-Ƞ)·0.33·n·V

[W/K]

Ekvation (15)

𝑛=

[

Ekvation (16)

]

Som tidigare nämnt består den totala förlustfaktorn (Ktot) av både transmission- ochventilationsförluster, därför summerades dessa två förluster ihop för att sedan jämföras
med den totala förlustfaktorn som framställdes med hjälp av energisignaturmetoden.
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3.3 Fas 3 Energisimulering och energieffektivisering
3.3.1 BV2
Enligt BV2 (2016), bör ett bra energiberäkningsprogram, som praktiseras i vekligheten,
uppfylla fyra vägande aspekter enligt nedan:





Enkelhet
Snabbhet
Tillförlitlighet
Användbarhet i alla typer av byggnader

Energisimuleringsprogrammet (BV2) har därför, utifrån dessa fyra ovanstående punkter,
utvecklats av CIT Energy Management AB.
BV2 hanterar byggnadens värme- och- ventilationssystem, vilka brukar vara
grundsatserna för att framställa byggnadens totala energiförluster.
Oftast behövs detaljerad information om en byggnads klimatskal för att framställa
byggnadens totala energianvändning. Därför har BV2, sett till att energiberäkningen kan
utföras på ett snabbt sätt. ”En årssimulering med hänsyn till dynamiska effekter av en
byggnad går på ca 1 sekund ” (BV², 2016).
Även om detaljeringsnivån är mycket noggrann i BV², är energisimuleringsprogrammet
mycket enkelt att använda d.v.s. att det inte kräver lång tid för att lära sig att använda
programmet.
Vad gäller energibesparingar, har BV² en inbyggd funktion som automatiskt utser de mest
lukrativa åtgärderna. Eftersom att åtgärderna i verkligheten påverkar varandra, är det
viktigt att varje årssimulering kan utföras på en kort tid vilket BV² tar hänsyn till.
BV² kan även användas för alla olika byggnadstyper i alla skeden såsom exempelvis
nybyggnader där energisimuleringar krävs under planeringsprocessen eller vid befintliga
byggnader där syftet kan vara olika i from av energibesparingar, energieffektivisering
osv.

3.3.2 Modulhusets energiprestanda i nuläget
Energisimuleringen för modulhusets befintliga skick gjordes i BV2 programmet för att
beräkna byggnadens aktuella energiprestanda. Datorsimuleringen genomfördes som om
huset vore bebodd då ca 2,18 personer räknades in enligt Svebys rekommendationer på
brukardata i en lägenhet bestående av tre rum och kök. De tekniska indata parametrarna
som matades in i BV2 var följande:
Konstruktion
 Fasader
Ytterväggarna hade olika areor som var beroende av antal fönster. Ytterväggarna
mot Norr och Söder hade en area på 15,7 m2 medan fasaderna mot Väster och
Öster hade en area på 19,4 m2 då dessa fasader hade färre antal fönster. Areorna
beräknades exklusivt fönsters area. Medeltung konstruktion för ytterväggarna
valdes med anledning av att ytterväggkonstruktion består av 70 mm limträ, vilket
klassas som en medeltung byggnadskonstruktion.
 Fönster
Som tidigare nämnt erhöll huset 6 stycken 3-glas isolerrutors fönsterdörrar och
därmed 6 stycken fönsterdörröppningar i husets olika fasader som vardera hade
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en area om 1,9 m2 d.v.s. en bredd om 0,937 m och en höjd om 2,038 m, vilka
uppmättes med hjälp av distometern.
Vidare hade fönstren, enligt tillverkaren (SP fönster), ett U-värde om 1,1
[m2 ·(K/W)] samt ett g-värde om 0,6.
G-värdet är ett mått på mängden solvärme (infraröd strålning) som släpps in
genom en byggnadsdel. Ju lägre G-värde ett fönster har, desto lägre mängd
solvärme släpps igenom det.
Då den totala fönsterdörröppningen bestod av karm, båge och glasningsdel och
därmed mindre mängd av genomsläppt solvärme, beräknades solfaktorn för
fönstret genom att multiplicera G-värdet med 50% avseende solavskärmning.








Enligt Svebys brukarindata, vad angår fönster, brukar fönstren vara fördragna med
gardiner, persienner eller liknande 70 % av tiden och öppna 30 % av tiden.
Av denna anledning multiplicerades den framtagna solfaktorn med 70 %, som
senare lades in i simuleringsprogrammet BV2.
Tak
Takkonstruktionen hade tre komponenter som består av 70 mm limträ,
Thermoreflekt och plåt, därför klassas takets konstruktion som lätt. Men i framtida
energisimuleringar för att energieffektivisera byggnaden, kommer energieffektiva
byggnadsmaterial att väljas, vilka kan bidra till att takkonstruktionen möjligtvis
förvandlas till ett medel eller tung konstruktion.
Golv
I nuläget står modulhuset på limträbalkar vilka i sin tur står på Leca-block på
marken då luften strömmar fritt under huset och detta bidrar till att uteluften
påverkar grunden. Då marktemperaturen motsvarar utomhustemperaturen har,
även den byggnadsdel som ligger längst under i golvkonstruktionen vilken värme
förloras genom, samma temperatur som mark- eller- utomhustemperaturen.
Normalt brukar den temperaturen sättas till årsmedeltemperatur som ligger på ca
4,2 för Söderhamn enligt Svebys klimatdatafil, vilket användes även i denna
fallstudie.
Dörr
Alla dörrars tekniska värden sattes till 0 då alla dörrar behandlades som fönster
eftersom att alla fönster och dörrar i modulhuset var av samma modell.
Köldbryggor
För att beräkna inverkan av köldbryggor, gjordes ett påslag på 20 % av
byggnadens totala värmeförlust.

Internvärme energi
Hushållsel går inte att nyttja utan enbart 70 % av det blir gratisvärme som avlastar
uppvärmningssystemet.
 Personvärme
Personer generar värmeeffekt på ca 80 [W] som bidrar till gratisvärme d.v.s.
spillvärme. Enligt Sveby spenderar människor 14 timmar inomhus om dygnet
vilket resulterar en värmeeffekt på 2,1 [W/m2].
Tappvarmvatten
Varmvattenförbrukningen
motsvarar,
enligt
Svebys
brukarindata,
en
2
energianvändning om 20 kWh/(m ·år).
Extra el-användning
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När det gäller extra el användningen som till exempel byggnadens eldrift för utomhus
belysningen under de mörkaste timmarna av året ger detta en effekt på ca 7 [W].
Värmeproduktion
I dagsläget uppvärms modulhuset med hjälp av el-radiatorer vilket också användes
som indata i BV2.

3.3.3 Energieffektiviseringsåtgärder
3.3.3.1 Före åtgärderna
Eftersom modulhuset är obebott idag, är detta på grund av att huset saknar tillräckligt
med isolering i klimatskärmen och därmed inte uppfyller BBR:s krav.
Energisimuleringen som utfördes i BV2 före energieffektiviseringsåtgärderna, gjordes
utifrån nedanstående tabell:
Tabell 5. Energisimulering före åtgärderna
Konstruktion
Area (m2)
Ytterväggar
Tak
Golv
Fönsterdörrar

58,84
44,5
44,5
11,5

Internvärme
Personvärme
Belysning

2,1 (W/m2)
2,4 (W/m2)

Klimathållningssystem CAV
Tappvarmvatten

20 (kWh.m2.år)

Extra el-användare

7 (W)

Värmeproduktion

El-radiatorer
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Värmemotstånd
(R)
2,70
1,09
1,23
-

U-värde
0,37
0,92
0,81
1,1

3.3.3.2 Efter åtgärderna
Målsättningen är att huset skall bli brukbart och dessutom klara av passivhusstandarden.
För att detta skall bli möjligt måste klimatskalet förses med tillräcklig mängd av isolering.
Då vakuumisoleringspanelernas skarvar bidrar till köldbryggor, kan köldbryggorna
motverkas genom en ökad mängd av Kooltherm isoleringen. Dessa köldbryggor erhöll
ett Psi-värde (Ψ) som beräknades fram enligt (ekvation 17). Pis-värdet togs av
examensarbete som tillhörde (Hassan & Qeit, 2018).

Umedköldbrygga = Ψ ·

+ Ureferens

(Ekvation 17)

Utöver det kan andra energieffektiviseringsåtgärder utföras, genom vilka kraven kan
uppnås. Beträffande husets klimatskal, bestämdes energieffektiviseringsåtgärderna för
dess olika konstruktioner enligt följande:
Ytterväggskonstruktionen valdes att förses med två skikt tilläggsisoleringar, bestående av
två olika isolerings typer (Vakuumisolering (VIP) och Kooltherm). 50 millimeters
vakuumisolering valdes för att läggas in i ytterväggskonstruktionen närmast insidan av
huset. Därefter valdes 60 mm av Koolthermsisolering att läggas in och sedan en luftspalt
på 20 mm, se (figur 22). Detta med anledningen av isolerings typernas låga
värmekonduktivitet.

Figur 22. Ytterväggskonstruktion.
Till golvkonstruktionen valdes även samma typer av tilläggsisoleringar, d.v.s. att 70
millimeters vakuumisolering valdes att läggas under limträskitet på insidan av huset, intill
vakuumisoleringen valdes ytterligare 82 mm av isolerings typen Kooltherm enligt (figur
23).
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Figur 23. Golvkonstruktion efter åtgärderna.
Vidare valdes takkonstruktionen, på samma sätt, vilket valdes att förses med två
tilläggsisoleringsskikt av samma isolerings typer.
70 millimeters vakuumisolering valdes att läggas ovanpå limträskitet på insidan av huset,
intill vakuumisoleringen valdes ytterligare 82 mm av isolerings typen Kooltherm med en
efterföljande luftspalt om 20 mm innan plåtskitet på utsidan se (figur 24).
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Figur 24. Takkonstruktion efter åtgärderna.
Fönsterdörrarna som valdes bestod av speciell certifierade och välisolerade fönster SW14
med 3-glasfönster som enligt tillverkaren (Pi Måleri & Kakel AB) har ett U-värde på 0,68
[W/(m2 ·K)] (Pi måleri & kakel AB, u.å.).

Figur 25. Fönsterdörr SW14, (Pi måleri & kakel AB, u.å.)

3.3.3.3 Luftvattenvärmepump
En luft/vattenvärmepump valdes som värmekälla i byggnaden med ett vattenburet
värmesystem i syfte till att utvinna uteluftens värmeenergi och värma upp huset samt dess
varmvatten. Som tidigare nämnt i rapporten kan energiutvinningen ur uteluften, med hjälp
av vissa värmepumpar, utnyttjas även vid mycket låga uteluftstemperaturer såsom
exempelvis minus 25 grader.
Detta är ett effektivt sätt som gynnar miljön samtidigt som energikostnader kan sänkas
med upp till 70 % (Ekolk, u.å.) i jämförelse med direkt eluppvärmning.
3.3.3.4 Ventilationssystem FTX
Varje rum förseddes med ett lokalt ventilationssystem av märket Air green. Air-green
aggregatet bidrar till både energibesparing och god inomhusmiljö. En annan anledning
till varför vi valde Air -green aggregatet var för att spara på utrymme vad gäller rörkanaler
osv.
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Indata till BV2
Energisimuleringen som utfördes i BV2 efter energieffektiviseringsåtgärderna, gjordes
utifrån nedanstående tabell:
Tabell 6. Energisimuleringen efter åtgärderna.
Konstruktion
Area
Ytterväggar
Tak
Golv
Fönsterdörrar

58,84
44,5
44,5
11,5

Internvärme
Personvärme
Belysning

2,1 (W/m2)
2,4 (W/m2)

Klimathållningssystem CAV
Tappvarmvatten

20 (kWh.m2år)

Extra el-användare

7 (W)

Värmeproduktion

Luftvattenvärmepump
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Värmemotstånd
(R)
10,30
12,97
12,50
-

U-värde
0,10
0,08
0,08
0,68

4 Resultat
4.1 Handberäkning
Utifrån handberäkning som inkluderade värmemotstånd- och- U-värdeberäkning som
resulterade transmissionsförluster genom klimatskalet beräknades enligt ekvationerna
(12, 13 & 14). I handberäkning ingick även ventilationsförluster som motsvarade 1,5
[W/K]. Detta skulle ligga till grund för vidare beräkning för att framställa byggandens
förlustfaktor (Ktot). Vidare analyserades och jämfördes de olika ytterväggkonstruktionens
U-värde som var beroende av de olika antal luftspalterna och isoleringsskiktets
(Thermoreflekt) placering (se figur 18, 19, & 20). Detta gjordes för att kunna få fram ett
korrekt U-värde för ytterväggen. Det bästa U-värdet för ytterväggen gavs av, se (case 1
från bilaga 1), vilket lades in i beräkningarna med klimatskärmens resterande
komponenters U-värden för att på så sätt få fram ett medel U-värde (se tabell 7).
Handberäkningen gjordes för att kunna beräkna den totala förlustfaktorn (Ktot) som
orsakades på grund av transmissions – och ventilationsförluster. Förlustfaktorn skulle i
ett senare skede jämföras med förlustfaktorn (Ktot) från energisignatur metoden som
baserades på mätta värden. Resultat från handberäkningen gav en förlustfaktorn på 113
[W/k] (se tabell 7), jämfört med förlustfaktorn från energisignaturmetoden som gav ett
värde på 125 [W/k] (se tabell 8).
Tabell 7. Förlustfaktorn från handberäkning.
Komponent

Area (m2)

U-värde [W/m2 .K]

ΣU.A [W/K]

Ytterväggar

58,84

0,37

21,80

Tak

44,5

0,92

40,83

Golv

44,5

0,81
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Fönster/dörrar 11,5

1,10

12,65

Kvent

-

1,58

-

Ktot = 113 [W/K]

4.2 Energisignaturmetoden
Beräkningen från energisignaturmetoden baserades på mätta inom- ochutomhustemperaturer samt effekten som fördes till huset under mätperioden. Dessa
värden mättes under en månadsperiod då utomhuskilmatet var kallt. Mätningen på huset
genomsnittliga effekt (P) blev ca 1,8 [KW] och skillnaden på inom- ochutomhustemperatur blev 14,3 ºC (se figur 26). Medelvärden som användes sedan för att
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dels beräkna den totala förlustfaktorn (Ktot) och dels plotta den förbrukade effekten som
en funktion av skillnaden mellan inomhus- och -utomhustemperaturen (ΔT) illustreras i
(figur 27).

Figur 26. El-användning vid olika tidpunkter.

Figur 27. Effekten (P) som en linjär funktion av temperaturskillnaden (ΔT).
Dalarna och topparna som illustreras i (figur 26) visar energianvändningen vid de olika
tidpunkterna. Trendlinjen visar däremot medeleffekten som modulhuset använder sig av
under mätperioden, vilket stämmer bra överens med det uppskattade resultatet från
energisignaturmetoden enligt ekvation (17) vilket gav en förlustfaktorn på 125 [W/(m2
·K)]. Dalarna och topparna i (figur 26) utgörs av luftläckagen som förmodligen orsakas
av vinden som tränger sig in i konstruktionen genom otätheterna. Förlustfaktorn från
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energisignaturmetoden beräknades enligt ekvation (17), där den totala effekten
dividerades med temperaturskillnaden mellan inom- och- utomhustemperaturen.
Förlustfaktorn som beräknades fram inkluderade båda transmissions-, ventilation- ochläckageförluster.
Ktot =

[W/m2K]

Ekvation (17)

Tabell 8. Energisignatur uppmäta data samt beräkning.
Medel inomhus temperatur °C

Medel utomhus temperatur °C

ΔT °C

Medel effekt W

17,8

3,5

14,3

1800
Ktot = 125 [W/K]

Att förlustfaktorn gav ett högt värde berodde på att förutsättningarna på modulhusets
klimatskärm inte uppfyllde BBR:s krav. Klimatskalet var inte tillräckligt isolerat då det
endast var isolerat med Thermoreflekt bestående av två tunna skikt. Resultaten från
ovannämnda beräkningsmetoder skilde sig åt med en marginal på 12 [W/K], där
energisignaturmetoden gav ett högre värde på förlustfaktorn än handberäkningen (se
tabellerna 7 & 8). Denna avvikelse berodde på en del faktorer som till exempel stora
håligheter i klimatskalet som ledde till avsevärt stora luftotätheter.

4.3 Energisimuleringen på husets befintliga skick
Energisimuleringen för att få modulhusets aktuella energiprestanda, utfördes utifrån de
värden och indata som togs fram genom mätningar och beräkningar. Modulhusets
klimatskärm, som vi tidigare nämnt i rapporten, hade inte tillräckligt med
isoleringsmaterial och dessvärre hade huset stora otätheter i klimatskalet. Resultat från
energisimuleringen på huset befintliga skick som utfördes i BV2 programmet gav ett
genomsnittligt U-värde på (0,87) [m2 ·(K/W)] och ett primärenergital (EPpet) på 363,3
[kWh/(m2år)] (se figur 27). För att huset ska leva upp till passivhusstandarden måste
medel U-värdet för ett småhus ligga på ≤ 0,3 [W/m2 °C], och primärenergital måste ligga
runt 59 [𝑘𝑊ℎ/(m2 ·år)] (se tabell 1). De behållna värdena från första energisimuleringen
innebär att huset inte klarar av Boverkets krav och indikerar även på att huset inte kan
vara brukbart utifrån dess aktuella förutsättningar. Därför behövde modulhuset
energieffektiverseras vilket kom att behandlas i nästa steg.
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Figur 28. Resultat på primärenergital och medel U-värde från energisimuleringen på
BV2.

4.4 Energisimuleringen efter åtgärderna
Det gjordes en rad olika effektiviseringsåtgärder i förhoppning om att klara av
byggnormerna som gäller för ett passivhus. Åtgärderna som genomfördes var följande:
 Energieffektiva fönster, U-värde 0,68, som är mer anpassade för
passivhusstrandad.
 Klimatskalet förses tillräckligt med effektiva isoleringsmaterial.
 Ventilationssystem med VVX.
 Luftvattenvärmepump.
 Luftläckage minimeras utifrån åtgärderna.
Resultatet i tabellen nedan visar att utifrån energieffektiviseringsåtgärderna som
utfördes, klarar modulhuset BBR:s krav och därmed passivhusstandarden. Detta
illustreras i (figur 28) där Um-värde ligger på 0,3 [W/(m2 ·K)] och primärenergitalet på
35 [kWh/m2].
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Figur 29. Resultat på primärenergital och medel U-värde från energisimuleringen på
BV2 efter åtgärderna.
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5 Diskussion och Slutsats
Vi använde oss av en mätmetod (energisignaturmetoden) för att framställa hur
modulhusets isoleringsförmåga ser ut i nuläget. Det framställda resultatet som erhölls
via mätmetoden stämde ganska bra överens med handberäkningarna, vilket tydde på att
rätt mätmetod tillämpades.
Resultatet visade i sin tur på att modulhusets energiprestanda i befintligt skick
överskrider rekommendationerna från BBR:s krav. Detta var för att
prototypmodulhuset, ur energiprestandans perspektiv, saknade en rad av nödvändiga
element som till exempel isoleringsmaterial och tätskikt.
Förlustfaktorn som togs fram med hjälp av energisignaturmetoden skiljde sig något
jämfört med handberäkningarna. Detta var förväntat redan i förväg då vi upptäckte de
stora håligheterna som bidrar till luftläckage i klimatskalet redan innan vi påbörjade
mätningarna.
Av samma anledning togs hänsyn inte till luftläckage och köldbryggor i
handberäkningen, då det ansågs vara onödigt att räkna fram ett värde på köldbryggornas
inverkan som bland annat uppstår på grund av dessa stora luftläckage. Därför togs ett
schablonsvärde på köldbryggorna om 20 %, vilket användes i beräkningen för att på så
sätt få ett realistiskt resultat.
Anledningen till att vi valde VIP-isoleringen var isolerings typens låga
värmekonduktivitet. Detta medför att tjockleken på konstruktionsdelarna som
exempelvis ytterväggen kunde minimeras rejält i jämförelse med användning av
exempelvis mineralull. Dock var vi tvungna att ta hänsyn till skarvarna som uppstår vid
användningen av VIP-isoleringen, vilka skapar köldbryggor.
Med anledning av att minimera köldbryggornas inverkan, var vi även tvungna att
använda en till isolerings typ, d.v.s. Kooltherm isoleringen för att täcka dessa benämnda
skarvar.
En av anledningarna till att vi valde Kooltherm isoleringen, var att denna isolerings typ
är bra på att bevara sin form vilket gör att den kan byggas in som ett fast skiv-material.
Utöver Kooltherms formbevaring har isolerings typen även en låg värmekonduktivitet
jämfört med andra isolerings typer såsom mineralull.
Med hjälp av dessa energieffektiviseringsåtgärder som har framtagits i denna rapport,
vilka framförallt berör byggnadens klimatskal samt ett energieffektivt ventilationssystem
med värmeåtervinning (FTX) och en installerad luft-vattenvärmepump, har
passivhusstandarden varit möjlig att uppnå.
Förslag till framtida åtgärder:
Idag finns nyttiga solceller tillgängligt att köpa och installera, vilka har en
verkningsgrad på 16–20. För att få en maximumeffekt av solcellerna och framställa
störst möjliga el-mängd, bör solcellerna placeras på de fasader där möjlighet för
infallande solstrålningar är störst (Jämtkraft, u.å.).
Enligt naturskyddsföreningen (2015), är energiåterbetalningstiden för solceller oftast
mindre än 2 år. Med återbetalningstiden menas den tid det tar för solcellen att
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frambringa tillbaka den energi som gått åt under tillverkningsprocessen. Detta samtidigt
som solcellen har en betydligt lång livslängd om minst 25 år.
I denna rapport har vi därför undersökt om hur solceller kan nyttjas i framtiden för att
modulhuset ska, från ett passivhus, omvandlas till ett så kallat plusenergihus.
En placering av solceller på taket som upptar 10 m2 med en lutning om 10 grader, skulle
bidra till att modulhuset kan producera sin egen el och ha ett el-överskott på 14
[kWh/m2] (se figur 28).

Figur 30. Primärenergital efter installation av solceller.
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6 Bilagor
Bilaga 1. Beräkning och jämförelse på Thermorefkekts isoleringsförmåga med tre
luftspalter.

Bilaga 2. Beräkning och jämförelse på Thermorefkekts isoleringsförmåga med två
luftspalter.
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Bilaga 3. Beräkning och jämförelse på Thermorefkekts isoleringsförmåga med en
luftspalt.
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