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Sammanfattning 

Miljö och energianvändning blir ett mer aktuellt ämne. 40 % av landets totala 

energianvändning går idag till bostäder.
1
 Om elpriserna stiger under den närmsta tiden 

kommer det med stor säkerhet leda till att människor blir mer kostnadsmedvetna och gärna 

hittar sätt för att minska sina energikostnader. Som ett led i detta har hustillverkare tagit fram 

ett energisnålt alternativ till det vanliga huset. Det benämns lågenergihus och använder 

mindre energi än de hus som är vanliga på marknaden idag. Det här är möjligt genom att 

lågenergihus byggs på ett annorlunda vis jämfört med ett ordinärt hus. Bland annat används 

mer isolering och bättre fönster och dörrar. Dessutom är täthet ett viktigt begrepp för att 

minska värmeförlusterna. Rapporten syftar till att redogöra för vad som karaktäriserar 

lågenergihus och ge vägledning vid byggande av dessa. Vidare ska rapporten ge svar på 

frågorna, vilka är problemen och vilka är fördelarna med lågenergihus? Hur ser 

byggprocessen ut och vad är viktigt att tänka på i de olika skedena i processen? samt, är det 

ekonomiskt rimligt att bygga lågenergihus? För att få svar på dessa frågor har jag använt mig 

av litteratur, intervjuer samt informationssökning på nätet, dessutom har jag använt mig av de 

kunskaper som införskaffats under studietiden. I rapporten har jag valt att endast behandla 

energianvändning då miljöfrågan är alltför omfattande. Vidare ger rapporten en introduktion 

till vad som är utmärkande för lågenergihus rent byggnadstekniskt och lotsar läsaren genom 

byggprocessens olika skeden samt vilka aktörer som är inblandade och vilka deras respektive 

ansvarsområden är. Dessutom pekar rapporten ut vad som är viktigt för dig som byggherre att 

tänka på under de olika skedena i byggprocessen i form av planering, utformning, 

konstruktion, installationer, utgifter, försäkringar, kontroller och avtal, vare sig du väljer att 

uppföra byggnaden i egen regi eller anlita en entreprenör. 

Rapporten ger exempel på lösningar gällande konstruktion, installationer och värmesystem 

som är lämpliga i ett lågenergihus. Dessutom görs en energiberäkning på ett lågenergihus ritat 

av författaren till rapporten. Beräkningen ger huset en energianvändning på 56 kWh/m
2
, år, 

vilket är ca hälften av vad lagar och föreskrifter anger som maximalt värde ett hus får ha. 

Idéer och tankar som legat till grund för huset beskrivs. Då detta hus ritats har även andra 

idéer implementerats som inte är specifika för lågenergihus, utan syftar till att huset ska ha en 

beredskap vid tillexempel elavbrott. I slutet av rapporten ges även tips på hur du som 

husägare ytterligare kan spara energi och bidra till en hållbar utveckling. 

Nyckelord 

 Energianvändning 

 Lågenergihus 

 Byggprocess 

                                                           
1
Gross, Holger (2008). Energismarta småhus: vägledning och råd till byggherrar, arkitekter och ingenjörer. 

Stockholm: Gross produktion i samarbete med Villaägarnas riksförbund  
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Abstract 

The environment and the use of energy is becoming a more present subject. Today the real 

estate industry accounts for more than 40% of Sweden’s total energy consumption.
2
As energy 

prices rise, energy-saving in buildings is becoming increasingly important to homeowners. As 

result of this, house manufacturers have created a new type of energy-saving house called 

low-energy house. This house has a different construction in comparison to an ordinary house. 

The theses aims to give guidance when building a low-energy house and answer the following 

questions, what are the problems and what are the benefits, which are the different phases of 

the building process, what issues are important to consider in these phases and is it 

economically realistic to build a low-energy house. To be able to answer these questions I 

have collected material from litterateur, interviews, and web searching. In addition I also have 

used the knowledge I have obtained during my period of studies. The thesis only concern the 

energy consumption as the environmental part of it is too substantial. In addition the thesis 

gives a presentation of the building process, who are involved and what are their field of 

responsibility. Furthermore it points out what you as a future owner of a house/building 

proprietor should be attentive to during the building process so that no mistakes are made that 

causes the end results not turning out as expected. Different laws, rules, contracts, norms and 

authorities that occurs in the building process,  are accounted for and explained in the thesis in 

such a way that is easy to grasp for those not familiar to the subject. 

 

The report gives advice and example of solutions in terms of construction and installations 

e.g. heating distribution system that are appropriate in a low-energy house. 

The thesis includes a calculation of the energy use of a low-energy house, which shows that 

the house uses about 56 kWh/m
2
, year. In comparison, this is about half the maximum limit 

decided by the Swedish constitution BBR. 

 

 A suggestion for a low-energy house is displayed in the paper, it is the same housed used for 

the calculation of energy use. Ideas and thoughts regarding the house are described. This 

suggestion also implements a few ideas’ that perhaps contributes additionally to energy-

savings and a sustainable environment. 

 

Key words 

Energy consumption 

Low-energy house 

Building process  

                                                           
2 Gross, Holger (2008). Energismarta småhus: vägledning och råd till byggherrar, arkitekter och ingenjörer. 

Stockholm: Gross produktion i samarbete med Villaägarnas riksförbund  
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 Förord 

Det här är ett arbete inom institutionen teknik och byggd miljö. Rapporten omfattar 15 poäng. 

Jag har valt att inrikta mig på energiaspekten vid byggande av småhus, då jag tycker att det är 

ett intressant och väldigt viktigt ämne i dagens läge. Det har utmynnat i ett arbete om 

lågenergihus. Då arbetet hade potential att bli alltför omfattande valde jag att inte se till 

miljöaspekten gällande byggnadsmaterial, det nämns dock i rapporten för att ge en 

helhetsbild. Mitt yttersta syfte med arbetet är att inspirera och ge insikt i vad lågenergihus 

innebär. Rapporten är i första hand tänkt för den som har ett intresse och en nyfikenhet inför 

byggandet av lågenergihus, därför har jag valt att skriva rapporten på en sådan nivå att den 

ska vara enkel att förstå för den som inte är insatt i termer som förekommer i byggbranschen.  

Jag vill passa på att tacka min handledare som hjälpte mig att komma fram till upplägget av 

mitt arbete och bidragit med sin kunskap under de veckor rapporten arbetats fram. Tack även 

till Christer Harrysson för att han varit behjälplig. Dessutom vill jag tacka mina 

studiekamrater som har fungerat som uppmuntran och bollplank.  

Kristina Rosander Nyberg
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1 Inledning 

1.1Bakgrund 

Bakgrunden till att denna rapport skrivs, beror till stor del på mitt intresse för miljö och 

energieffektivisering. Men även för att miljö- och energifrågan ligger i fokus idag. Idag går 40 

% av landets totala energianvändning till bostäder.
3
 Den siffran kan vi minska om vi bygger 

bättre och mer energieffektiva hus i framtiden. Det är inte bara en miljöfråga utan även en 

ekonomisk fråga. Om det sker en ökning av elpriset är det viktigt att hitta lösningar för att 

minska energianvändningen.  

Miljö– och klimatfrågan har belysts mycket under 2000-talet. Frågan fick en ordentlig skjuts 

när Al Gore gav ut boken och filmen ” En obekväm sanning” som på ett tämligen brutalt sätt 

visar vart vår planet är på väg om vi inte ser till att göra något åt vår miljö och anammar 

begreppet ”hållbar utveckling”. Begreppet myntades av Lester Brown (amerikansk forskare) i 

samband med den så kallade Brundtlandrapporten.
4 

Där definieras hållbar utveckling som ”en 

utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers 

möjligheter att tillgodose sina behov”. Det innebär att vi bland annat måste minska 

energianvändningen för att bidra till en bättre och mer miljövänlig framtid.  

I Sverige finns en byggnorm som bland annat reglerar hur hus får byggas och hur stor 

energiförbrukning ett hus maximalt får ha per m
2
 och år. Den siffran varierar beroende på i 

vilken klimatzon huset ligger, från 110 kWh per m
2 

till 150 kWh per m
2
. Ett lågenergihus kan 

komma ned i cirka 50 kWh per m
2
.
  

Vad är då lågenergihus? Det som karaktäriserar ett lågenergihus är att det förbrukar mindre 

energi än ett hus som är byggt efter vanliga byggnormen. Detta är möjligt genom att 

lågenergihus byggs med tjockare isolering i golv, väggar och tak, samt att särskilda fönster 

och dörrar används som släpper igenom mindre värme än traditionella fönster och dörrar. Att 

så pass tjock isolering används beror på att i hus som är välisolerade sker betydligt mindre 

värmeförluster vilket leder till att det behövs väldigt lite energi för att värma huset till en 

behaglig inomhustemperatur. Det i sin tur sparar både pengar och miljö. Dessutom byggs 

dessa hus enligt en viss metod vilket ger täta hus, dvs. värmen i huset får inte möjlighet att ta 

sig ut genom springor och otätheter i huset. Det leder naturligtvis till en ökad byggkostnad på 

grund av att mer och bättre material krävs. Kostnaden kan ofta räknas hem efter ett antal år.  

Tyskland ligger långt före Sverige i utveckling och byggande av lågenergihus. Många av 

Tysklands delstater ger ekonomiskt stöd till byggnation av lågenergihus. Kanske en idé för 

Sverige att ta efter? 

                                                           
3 Gross, Holger (2008). Energismarta småhus: vägledning och råd till byggherrar, arkitekter och ingenjörer. 

Stockholm: Gross produktion i samarbete med Villaägarnas riksförbund  
4
 Tidigare norska statsministern Gro Harlem Brundtland ledde ett arbete som handlade om ekonomisk utveckling 

och miljöförstöring. Detta resulterade i Brundtlandrapporten. 
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 Som ett led i att minska energianvändningen införde regeringen den 1 februari 2007 en lag 

om energideklarationer
5
. Den innebär i stora drag att du som småhusägare vid försäljning 

måste se till att ditt hus är energideklarerat. I energideklarationen visas uppgifter om 

byggnadens energianvändning och inomhusmiljö. Det ges även förslag på åtgärder för att 

minska energianvändningen, varför det kan vara till nytta för en husägare att göra 

deklarationen även om huset inte skall säljas.  

 

1.2 Problem 

Det finns många frågetecken kring lågenergihus, många tror att det är dyrt och krångligt med 

installationer och att det inte når upp i samma standard bekvämlighetsmässigt som ett vanligt 

hus. Rapporten ska ge svar på följande frågor: 

Är det ekonomiskt realistiskt att bygga ett lågenergihus? 

 Vilka är problemen och vilka är fördelarna? 

Hur ser byggprocessen ut? 

Vad är viktigt att tänka på vid byggande av lågenergihus? 

 

1.3 Syfte & Mål 

Syftet med rapporten är att reda ut begreppen kring lågenergihus och illustrera tankegångarna 

med hjälp av ett ritningsförslag till ett hus. På ett enkelt sätt ska byggprocessen vid byggande 

av lågenergihus förklaras och redogöras för att få en bild av vad som är viktigt att tänka på i 

de olika skedena. Dessutom ska de fördelar och eventuella problem som finns med dessa hus 

belysas. Målet med rapporten är att den ska inspirera till byggande av lågenergihus då den 

påvisar att fördelarna är många. Dessutom är den tänkt att fungera som en slags manual som 

kan användas av människor som är intresserade av att bygga lågenergihus. 

 

1.4 Omfattning och avgränsningar 

Rapporten omfattar byggprocessen vid byggande av lågenergihus. Den tar upp exempel på 

lösningar i form av konstruktion och installationer. Endast ett begränsat antal lösningar som 

passar lågenergihuset behandlas då diskussion kring alla sorters lösningar skulle bli alltför 

omfattande. Miljöaspekten belyses inte i någon större omfattning pga. det är ett så pass stort 

ämne. Det är dock är en viktig del i husbyggande.  

                                                           
5
 Energideklaration- Se länk för ytterligare informationhttp://www.regeringen.se/sb/d/2448/a/66729 
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1.5 Målgrupp 

Rapporten vänder sig i första hand till människor som är nyfikna på och vill veta mer om 

lågenergihus, och hur byggprocessen går till. Den vänder sig även till de människor som 

jobbar i byggbranschen för att inspirera dem till att se lågenergihus som ett begrepp som är på 

frammarsch i byggbranschen. 
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2 Metod 

Den metod som använts för att inhämta fakta är följande; 

 Intervjuer 

- Christer Harrysson, professor i byggteknik vid Örebro universitet. Valet föll på honom 

då han publicerat flera intressanta artiklar om bland annat lågenergihus och dessutom 

besitter stor kunskap inom ämnet. 

- Mikael Pettersson, byggnadsinspektör Byggnadsnämnden Gävle kommun har varit 

behjälplig vid frågor kring bygglov. 

 

 Litteraturstudie 

– Fakta har sökts i olika böcker, artiklar och tidningar. 

 

 Dataprogram  

-    Auto-CAD har använts för att göra ritningar på huset. Auto-CAD valdes eftersom det 

har använts i undervisningen under studietiden.  
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3 Genomförande 

Intresset för byggandet av hus som är energieffektiva, främjar miljön och en hållbar 

utveckling har lett fram till denna rapport. Efter att ha bollat idéer med min handledare växte 

upplägget av rapporten fram. Den skulle bestå av en del som förklarar begreppet lågenergihus 

och vad som är viktigt att tänka på i form av konstruktion och utformning. Nästa del skulle 

bestå av en redogörelse för byggprocessen med alla dess aktörer och skeden. Även fördelar 

och nackdelar skulle redovisas. Dessutom skulle ett exempel på ett lågenergihus ritas av 

författaren. Vidare skulle en energiberäkning av huset göras. Då upplägget av rapporten var 

bestämt användes omfattande tid till att söka och sammanställa fakta kring lågenergihus. 

Fakta har hittats i diverse artiklar böcker och den kunskap som förvärvats under studietiden. 

Då tillräckligt med kunskap insamlats bestod första uppgiften i att göra ett utkast till hur ett 

lågenergihus skulle kunna se ut med hänsyn till de parametrar som definierar just ett sådant 

hus. Förslaget har omarbetats efter hand för att bli så bra som möjligt. 

Vid en intervju med Christer Harrysson, professor i byggteknik vid Örebro universitet gavs 

möjligheten att ställa frågor kring lågenergihus. Frågor som diskuterades var följande;  

 Vilka fördelar och nackdelar finns med lågenergihus? 

 Vad är optimalt i isoleringstjocklek? 

 Hur ser det optimala huset ut? 

Slutsatser av denna diskussion har sedan använts i rapporten. 

För att få en bild av hur byggprocessen ser ut från början till slut, samlades fakta in och 

sammanställdes. En intervju med Mikael Pettersson, byggnadsinspektör Byggnadsnämnden 

Gävle Kommun har förts på telefon. Han hade möjlighet att svar på frågor om bland annat 

bygglov som är en del av byggprocessen. Då energianvändning är en central del i rapporten 

har en energiberäkning gjorts av det hus som presenteras i rapporten. Ritningen av huset har 

gjorts i AutoCAD Architecture 2009. Efter hand har all inhämtad fakta sammanställts till en 

rapport. 
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4 Teori 

Idén med lågenergihus är att få ett hus med låg energianvändning samtidigt som hög komfort 

erhålles. För att lyckas med detta krävs inga stora ingrepp i form av nya material eller dyra 

byggnadstekniker. Det centrala är att minimera värmeförlusterna genom klimatskalet och 

ventilationssystemet.  

Idag finns ingen klar definition på lågenergihus i form av hur mycket energi som används. 

Istället menas hus där energianvändningen avsevärt understiger de normer som gäller. 

Gällande normer och lagar idag innebär att ett nybyggt hus får ha en viss energianvändning 

per m
2 

och år. Beroende på i vilken del av Sverige huset ligger varierar den här siffran mellan 

110-150 kWh/ m
2
, år. Ett lågenergihus kan komma ned i cirka 50 kWh/ m

2
, år.  

De viktigaste parametrarna för att få ett fungerande hus vid byggande av lågenergihus är 

lufttäthet, fuktsäkerhet och isolering. Just tätheten i ett hus har varit objekt för många 

diskussioner, vissa menar att ett hus måste få ”andas” det vill säga luft måste kunna passera ut 

genom otätheter i klimatskal bland annat. Annars uppstår fukt och mögel anser de. Det 

stämmer att ett hus måste andas, men det är mycket mer effektivt att göra det under 

kontrollerade former, det vill säga genom ventilationen. Finns en väl dimensionerad 

ventilation, fungerar ett tätt hus och mycket energi sparas som annars skulle ha använts till 

uppvärmning för att kompensera den värme som försvinner ut genom otätheter i klimatskalet. 

Utmärkande rent byggnadstekniskt för lågenergihus är: 

 Tjockare isolering i golv, väggar och tak. 

 Tätheten, installationsskikt används för att förhindra perforering av ångspärr.  

 Köldbryggor
6
 minimeras. 

 Fönster och dörrar med god isoleringsförmåga används.  

 Formen på huset är viktig för värmebalansen. Detta beskrivs mer utförligt senare i 

rapporten 

 

För att förstå vikten av tätheten i lågenergihus bör läsaren ha en uppfattning om husets 

energibalans. I kommande kapitel beskrivs detta. 

 

                                                           
6
 Med en köldbrygga menas att en konstruktionsdetalj har kontakt med den kallare utsidan, och kan leda kyla 

mot den varma insidan av en byggnad.  Det är vanligt vid dörrar, fönster och genomföringar. 
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4.1 Husets energibalans 

Naturen strävar alltid efter att utjämna när det gäller värme och kyla. Det innebär att då det är 

varmt inne och kallt ute, letar sig värmen ut genom otätheter i byggnadsskalet. För att uppnå 

en behaglig innetemperatur krävs att lika stor energimängd som försvinner ut ska tillföras 

huset. Det kan enkelt beskrivas med följande ekvation:  

Energiin = Energiut [Wh] 

 

Energiin = Energiut [kWh]  

E
in 

= Energi som måste tillföras för att erhålla balans.  

E
ut 

= Energimängd som försvinner ut ur byggnaden.  

  

E
in

 kan delas in i E-tillskott och E-köpt. Där E-tillskott innebär den energi som alstras från 

människor, apparater och solinstrålning. E-köpt är den energi som köps i form av tillexempel 

fjärrvärme, el, eller pellets, för att tillföras byggnaden. Den här delen är viktigt att minimera. 

För att få en uppfattning om vad ett hus kostar i uppvärmning ges följande exempel: Ett hus 

byggt enligt gällande BBR 
7
 på 125 m

2
 kostar cirka 200 000 - 300 000 kr i uppvärmning och 

hushållsel under en 20-årsperiod.
8
  

Bästa sättet att minimera behovet av uppvärmning av huset är att se till att så lite värme som 

möjligt försvinner ut genom huset. Största delen av värmen i ett hus försvinner ut genom 

klimatskalet
9
 och via ventilationen. Ventilationsförlusterna står för cirka 15 % och 

transmissionsförlusterna (värmeförluster genom klimatskalet) står för 85 % av 

värmeförlusterna. Fönster och dörrar är den största boven i klimatskalet, där försvinner 35 % 

av värmen ut medan det genom väggar försvinner 20 % och genom tak och golv 15 %. 
10

 

Därför är det så viktigt med ordentlig isolering samt att huset är tätt.  

 

 

 

                                                           
7
 BBR- Boverkets Byggregler, Regelsamling för byggande 

8
 http://www.energiradgivningen.se 2009-05-27 

9
Klimatskal eller klimatskärm syftar på de delar av huset som utgör ett skydd mot utemiljön, dvs tak, 

ytterväggar, fönster och dörrar.  
10

 Gross, Holger (2008). Energismarta småhus: vägledning och råd till byggherrar, arkitekter och ingenjörer. 

Stockholm: Gross produktion i samarbete med Villaägarnas riksförbund  

 

http://www.energiradgivningen.se/
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        Figur 1 Luftström i ett otätt hus.
11                       Figur 2 Luftström i ett tätt hus. 

 

Bilderna ovan illustrerar värmebalansen i ett hus. De blå pilarna på sidan av huset 

representerar uteluften. I figur 1 visar de röda pilarna hur värme försvinner ut genom otätheter 

i klimatskalet. De blå pilarna visar på samma sätt hur kall luft kommer in i huset. Figur två 

visar hur det ser ut i ett tätt hus då ventilation sker under ordnade former. Luft tas in genom 

don som är avsedda för detta och försvinner ut genom ventilationen istället för genom 

otätheter.  

Viss värme kommer alltid att försvinna genom klimatskalet, hur mycket beror på hur 

välisolerat och tätt huset är. För att mäta hur pass bra en byggnadsdel isolerar mot 

värmeförluster används benämningen U-värde. Det mäts i Watt per kvadratmeter vid en grads 

temperaturskillnad mellan inne och ute. Ju lägreU-värde desto bättre. En yttervägg i ett 

lågenergihus bör ha ett U-värde på cirka 0,10 W/m²•°C. I diagrammet nedan kan utläsas att 

för att komma ned i ett U-värde på cirka 0,10 W/m²•°C i väggen ligger isolertjockleken på 

drygt 400mm. Därefter innebär ytterligare isolering ingen större skillnad i U-värde. 

 

12
 

Figur 3 Visar sambandet mellan isoleringstjocklek och värmeförlust genom en byggnadsdel.  

                                                           
11

 IsoverBoken-Guide för arkitekter, konstruktörer och entreprenörer (http://staffwww.itn.liu.se/~majta/BBR-

Ny%20norm.pdf) 
12

 Lågenergihus i Sverige-teknik och ekonomi-ErikBerglund 

http://www.ffu.se/ffu/Uppsatser_2008/Lagenergihus_i_Sverige.pdf  

http://www.ffu.se/ffu/Uppsatser_2008/Lagenergihus_i_Sverige.pdf
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4.2 Utformning 

I detta kapitel ges tips och råd om vad som bör beaktas vid utformningen av huset. När bygget 

planeras är det viktigt hur huset utformas både invändigt och utvändigt. Bland annat 

fönsteryta, planlösning och väderstreck är parametrar som ska tas hänsyn till för att få bästa 

möjliga utgångsläge för ett väl fungerande hus.     

Planlösning 

 Den optimala formen på ett hus ur värmesynpunkt är formen av en glob. Då detta är svårt att 

genomföra i praktiken är det näst bästa att bygga huset i en kvadratisk form. Det beror på att 

omslutningsytorna ska vara så små som möjligt. Ett långsmalt hus ger mycket mer ytteryta än 

ett knubbigt hus. Mer ytteryta innebär större uppvärmningskostnader.  

När ytor och rum ska planeras krävs lite anpassning för att idén med lågenergihus ska 

fungera. Dessa anpassningar brukar inte vara något problem eftersom de ligger i linje med 

dagens öppna planlösningar. Huset ska bestå av två plan hellre än ett plan, då det innebär att 

en mindre yta ligger mot marken och behöver värmas upp.  

Mycket av gratisvärmen(värme som alstras från köksutrustning, elapparater och människor) 

kommer från köket, därför är det en god idé att använda sig av en öppen planlösning som 

tillåter värmen att nå ut i övriga ytor. En bra planlösning innebär ofta att en mindre golvyta 

krävs vilket mynnar i mindre uppvärmningskostnad. 

 

Värmelagring och inomhusklimat 

För att uppnå ett bra inomhusklimat krävs att temperaturen hålls på en jämn nivå, utan alltför 

stora variationer. När temperaturen inomhus blir varmare än omgivande material såsom, 

väggar, golv mm, lagras den värmen i materialet. När sedan inomhustemperaturen sjunker 

under materialets temperatur kan denna värme avges från material till luften. Detta fenomen 

kan användas för att hålla temperaturen på en behaglig nivå.  

Olika material har olika stor värmelagringskapacitet, i de flesta fall gäller att ju tyngre 

materialet är desto bättre kapacitet. Obränt tegel är ett exempel på ett material med god 

värmelagringskapacitet samt förmåga att utjämna luftfuktigheten.
13

 För att utnyttja fenomenet 

i ett hus kan en hel vägg i huset konstrueras av tillexempel tegel, för att på så sätt hjälpa till att 

hålla en jämn inomhustemperatur. 

                                                           
13 Artikel av Varis Bokalders, http://www.dcue.dk/Default.asp?ID=91), 2007-12-10 

 

http://www.dcue.dk/Default.asp?ID=91
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Fönster och dörrar 

Väderstrecken har stor betydelse för placeringen av fönster. Rådet är att ha få fönster i nordlig 

riktning och fler i sydlig riktning för att få tillräckligt med dagsljus. Rådet att ha få fönster i 

norr kan förklaras med att det ofta blåser kallt från norr. De fönster som placeras i 

sydriktningen kan fungera som en värmeledare så huset kan nyttja solvärmen som strålar in 

genom fönstret. Det är då vitalt att ha en ordentlig solavskärmning som fungerar på 

sommaren, annars riskeras övervärme. Solavskärmningen kan lösas med att ha ett ordentligt 

takutsprång, det blockerar då solen som står högt på sommaren men släpper in solen på 

vintern då den står lågt. Tänk dock på att inte ha fönster som går ända ned till golvet. Då 

fungerar inte tanken med takutsprånget. Även markiser är ett bra alternativ för 

solavskärmning.  

 Då väggarna i ett lågenergihus blir tjockare jämfört med i ett vanligt hus pga. av den extra 

isoleringen innebär det att ljuset får svårare att flöda in genom fönstren. Därför bör 

fönstersmygarna vinklas så att mer ljus kan släppas in i huset. Se figur 4 nedan. Dessutom 

fungerar dessa på så sätt att de reflekterar in mer ljus i rummet än om de hade varit raka.
14

  

 

  

Figur 4 Visar hur vinklade fönstersmygar tillåter mer ljus att flöda in i rummet jämfört med raka. 

 

Total fönsterarea och storlek på fönster har också betydelse för att få ett så väl fungerande hus 

som möjligt. För höga fönster kan leda till drag och kallras
15

 om U-värdet inte är tillräckligt 

bra
16

. Den totala fönsterarean ska motsvara maximalt 15% av golvytan, detta grundar sig på 

att fönster är en stor energibov. Det finns olika sorters fönster att välja på. Ett riktmärke är att 

välja fönster med ett U-värde mellan 0,85 - 0,9W/m²•°C.  En beräkning gjord av ett 

fönsterföretag visar att du sparar cirka 3000 kronor eller mer per år om du har fönster med ett 

U-värde på 0,9 W/m²•°C jämfört med vanliga 2-glasfönster med kopplade bågar och ett U-

värde på 3,0 W/m²•°C.)
 17

 Beräkningen är baserad på om du bor i Mellansverige.  

                                                           
14

 http://www.energiradgivningen.se  
15

 Uppkommer ofta vid fönster då kall luft kommer in. Luften sjunker och uppfattas som drag. 
16

 Catarina Warfvinge 
17

 www.Elitfönster.se - energibesparing 

http://www.energiradgivningen.se/
http://www.elitfönster.se/
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Energimyndigheten driver tillsammans med några fönstertillverkare projektet ”Energimärkta 

fönster” vars syfte är att underlätta för konsumenter att välja energisparande fönster. Dessa 

fönster har nedanstående märkning, som innebär att fönstret är provat och verifierat av ett 

opartiskt testinstitut. 

 

  

     Figur 5 Visar hur energimyndighetens märkning av fönster ser ut. 

 

Märkningen består av energiklasserna A-G som baseras på fönstrets U-värde. A klassade 

fönster har U-värde 0,9 W/m²•°C och G klassade 1,5 W/m²•°C. A-fönster är mest 

energieffektiva och G-fönster minst energieffektiva. Ett A-fönster är tre gånger bättre än ett 2-

glasfönster med vanligt glas. Ett G-fönster är två gånger bättre än ett 2-glasfönster med 

vanligt glas.
18

 Jämfört med en vägg kan väggen vara upp till 10 ggr bättre än ett A-klassat 

fönster. 

 
 

                                                           
18

 http://www.energifonster.nu/sv/vad_sager_ettiketten_.aspx 2009-05-11  10:35 

 

http://www.energifonster.nu/sv/vad_sager_ettiketten_.aspx
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 Då placering av entrén väljs är det en god idé att se till att entrén har någon form av 

vindavskärmning för att kall vind på så sätt kan ledas om och inte får möjlighet att dra rätt in i 

huset. Vindavskärmningen kan bestå av buskar som fungerar som ett vindskydd eller 

exempelvis av en farstutrapp. Ett annat alternativ är att lägga entrén i ett innerhörn av huset 

som visas i figur 6 nedan. Då dörr väljs bör även här ett bra U-värde prioriteras. För att passa 

ett lågenergihus bör ett sådant värde ligga på cirka 0,8 W/m²·°C.  

 

 

  

Figur 6
19

 Entrén ligger placerad i ett hörn av huset och blir på så sätt vindskyddad. 

  

 

 

4.3Konstruktion- och installationslösningar  

I kapitlet ges förslag på konstruktionslösningar och installationslösningar för ett lågenergihus. 

Dessutom behandlas viktiga aspekter vid projektering av dessa. Det finns många olika 

alternativ att välja mellan. Viktigt är att utgå från de förutsättningar som ges av husets 

utformning, läge och möjligheter. I den här rapporten beskrivs de alternativ som är vanliga i 

lågenergihus. 

Energieffektiva småhus ställer extra krav på konstruktionens utförande. Fokus bör ligga på 

isolering, lufttäthet och fuktsäkerhet. För att detta ska fungera krävs ett samarbete mellan de 

olika aktörerna i byggprocessen genom hela processen. Noggrannhet och återkommande 

kontroller är essentiellt. 

                                                           
19 www.antroposofi.info  2009-05-25 23:20 

 

http://www.antroposofi.info/
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Isolering och täthet 

 Som tidigare nämnts används i lågenergihus tjockare isolering i tak, väggar och golv. Detta 

görs för att minimera värmeförlusterna. Enbart tjockare isolering räcker inte för att minska 

värmeförlusterna. Det krävs dessutom att huset är tätt. Med tätt menas att huset inte har 

otätheter och springor där varm luft kan smita ut. För att eliminera köldbryggor används ofta i 

lågenergihus en metod som går ut på att bygga flera skikt av isolering i väggar och tak med 

förskjutna reglar för att minimera köldbryggor. Det är den metod som visas i väggexemplet 

figur 9.  

För att klara av BBR:s energikrav ställs stora krav på lufttätheten i byggnaden. Det är av 

yttersta vikt att värmeförlusterna minimeras. Därför konstrueras vägg och tak med ett 

installationsskikt. Installationsskiktet innebär att el- och rördragningar kan göras i det skiktet 

utan att perforera ångspärren. Det i sin tur leder till ett tätare hus.  

 

Yttervägg  

Ytterväggen i ett lågenergihus skiljer sig något från ett vanligt hus både i form av isolering 

och i form av uppbyggnad. För att få plats med så tjock isolering som krävs för att få en låg 

energianvändning innebär det att väggen måste konstrueras på ett visst sätt. I figur 8 och 9 

visas exempel på en yttervägg och ett tak som är konstruerad efter lågenergiprincipen. 

Orsaken till det beror dels på att det finns tre isolerskikt för lågt U-värde, dels på att det finns 

ett så kallat installationsskikt längst in, innanför ångspärren för el- och rördragning. På så sätt 

blir det inga ingrepp, perforeringar i den som då kan hållas tät, något som är ytterst viktigt för 

att inte få stora värmeförluster. Fasadskivan i figur 9 ger ett heltäckande isolerskikt med 

minimala köldbryggor
20

 och få skarvar. Konstruktionen har förskjutna reglar vilket innebär att 

köldbryggor minimeras. Väggtjockleken i exempel 1 blir, 468mm varav isoleringen står för 

370mm.
 21

 

 

Egenskaper      

Konstruktionslösning nr:  1 2 

U-värde [W/m²·°C]: 0,10 0,15 

Isolertjocklek [mm]: 370 270 

Väggtjocklek [mm]: 468 355 

 

Figur 7 visar egenskaper hos väggen i Figur 9 i de båda utförandena 1 och 2. 

                                                           
20

  Köldbrygga- Då en konstruktionsdetalj har kontakt med den kallare utsidan, kan den leda kyla mot den varma 

insidan av en byggnad. Förekommer exempelvis vid reglar i yttervägg eller genomföringar. 

 
21

 http://www.isover.se/sw29611.asp  090519 13:22 

 

http://www.isover.se/sw29611.asp
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Figur 8 Takkonstruktion passande ett lågenergihus från Isovers hemsida. U-värde anges längst ned i 

bild. 

 

 

Figur 9 Väggkonstruktion i två olika utföranden 1, 2 från Isovers hemsida. De olika tjocklekarna på 

materialen ger olika U-värden.. Väggens U-värde anges längst ned i bild. 
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Grund 

 Grunden på ett lågenergihus kan bestå av platta på mark då det är en vanlig och beprövad 

metod. Tidigare fanns fuktproblem vid denna typ av konstruktion. Detta har idag mer eller 

mindre eliminerats genom mer kunskap och förbättrade metoder och material. Av den totala 

värmeförlusten står grunden för en väldigt liten del. Det beror på att den ligger på marken som 

har en temperatur på 5-8⁰C året om. Det kan jämföras med vägg och tak där temperaturen är 

lägre under en stor del av året. Av det kan förstås att det krävs mindre isolering i grunden än i 

väggen. Lämplig tjocklek på isolering i grund är 200- 300mm.  

Tak 

Taket är en stor del av klimatskärmen vilket innebär att det orsakar en stor del av den totala 

värmeförlusten i huset. Dessutom utsätts taket för nattstrålning, dvs en klar himmel motsvarar 

i strålningsförlust en yta som är ca -20⁰C kallare än luften.  

Det råder delade meningar om vilken isoleringstjocklek taket bör ha men, ett riktvärde för 

lågenergihus är cirka 500mm. Efter det ger ytterligare isolering ingen större effekt i form av 

lägre U-värde. Precis som med väggen är tätheten även här väldigt viktig eftersom varmluft 

stiger och försvinner ut genom taket. Genom att använda lösull som isolering istället för 

skivor blir det inga skarvar som kan orsaka glipor där värmen kan smita ut. 
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Installationer och uppvärmning 

 

Då installationer i ett hus ska planeras bör det tas hänsyn till var huset är beläget. Finns det 

möjlighet att använda tillexempel bergvärme, eller sjövärme? Kanske ligger huset på en tomt 

som passar ypperligt för vindkraft. Fördelen med vindkraft är att det är absolut ren energi som 

är förnybar och inte ger några utsläpp av farliga ämnen. Även bergvärme och sjövärme är 

energisnåla och miljövänliga alternativ. Det bör göras en undersökning för att hitta bästa 

möjliga alternativ utifrån de givna förhållandena. Dessutom ska det vägas in att 

installationerna ska vara relativt underhållsfria och lättåtkomliga då eventuella reparationer, 

och avläsningar ska göras.  

Vanligt i lågenergihus är att man använder sig av en vatttenmantlad pelletskamin för 

uppvärmning. Därför kommer detta alternativ beskrivas närmare. Pelletskaminen är bekväm, 

mysig och enkel. Den ger möjligheten att utnyttja brasvärmen till att också värma 

duschvattnet eller vattnet i husets radiatorer. Det görs genom att en värmeväxlare i kaminen 

kopplas till varmvattenberedaren. Dessutom kan kaminen kompletteras med solfångare på 

taket. Pellets består av hoppressade spån och flis, som köps färdiga i säck och fyller på 

förrådet i kaminen med. Pelletarna matas sedan automatiskt fram vilket gör det väldigt enkelt 

för husägaren. Pellets är förnyelsebart bränsle, och i jämförelse med en vanlig vedkamin ger 

den betydligt mindre utsläpp.   

Värmeåtervinning används i hög grad i lågenergihus på grund av att det är energivänligt. 

Detta innebär alltid en ökad elanvändning på grund av att fläktar ska drivas. Dock minskas 

värmeanvändningen i hög grad. Värmeåtervinning fungerar så att uteluft tas in genom don i 

väggen och förs genom ett filter där partiklar filtreras bort. Därefter förs luften genom 

värmeväxlaren för att förvärmas med hjälp av frånluften(den använda luften som kommer 

från kök, badrum med mera). Därifrån distribueras den ut med hjälp av en fläkt till respektive 

rum. Sedan återanvänds den för uppvärmning av den inkommande luften innan den förs ut i 

uteluften. 

 

 

 

Figur 10 Översiktlig skiss på hur ett värmeväxlingssystem fungerar.
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Rördragning/kanaler 

Särskilt viktigt vid rördragning och kanaler för ventilation är att dessa är väl isolerade. Genom 

att ha en god isolering på tilluftkanalerna förhindras att luften i kanalen kyls ner på vägen till 

inblåsningsstället vilket annars kan orsaka dragproblem i rummet. Stor risk för detta finns om 

kanaler ligger i ouppvärmda utrymmen, tillexempel vinden. Varmvattenledningar kan 

innebära stora värmeförluster om dessa inte är ordentligt isolerade. Figuren nedan visar ett 

exempel på detta. 

 
22

 

Figur 11 exemplet redovisar energibesparing per löpmeter och år för ett varmvattenrör. 

                                                           
22

  IsoverBoken-Guide för arkitekter, konstruktörer och entreprenörer (http://staffwww.itn.liu.se/~majta/BBR-

Ny%20norm.pdf) 
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4.4 Byggprocessen  

I följande kapitel beskrivs byggprocessen i löpande text med små rubriker som delar in 

byggprocessen i olika skeden för att göra det mer överskådligt. Benämningen byggherre 

används i det här kapitlet och syftar då på den person som för egen räkning ämnar uppföra en 

byggnad. Kvalitetsansvarig är den person som byggherren utsett för att assistera byggherren 

med alla kontroller som är nödvändiga för att bygglagstiftningens krav ska uppfyllas. 

 

 

Figur 12 Bilden visar olika moment i byggprocessen
23

 

Byggprocessen består i stora drag av tre moment, programformulering, projektering och 

byggande. Programformulering innebär att ett lokalprogram upprättas. När det gäller ett 

småhus beskriver ett lokalprogram förenklat vad huset är tänkt att användas till och storlek på 

huset. Förutom lokalprogrammet upprättas ett byggnadsprogram som är ett mer detaljerat 

dokument, det innehåller bland annat uppgifter om var på tomten huset ska stå. Dessutom ska 

det innehålla de specificerade krav på huset som ska uppfyllas. Projekteringen använder sig 

av byggnadsprogrammet och lokalprogrammet för att skapa bygghandlingar, vilket är 

handlingar som visar hur huset ska byggas. I större projekt är detta en mer invecklad process 

men i ett projekt med enfamiljshus är det en relativ enkel process. Själva byggandet startar då 

alla handlingar och ansökningar blivit beviljade. Detta beskrivs mer i detalj längre fram i 

texten.  

När ett hus ska byggas är det viktigt att vara medveten om att det finns vissa kriterier att 

uppfylla och regler och lagar som måste följas. Några av dessa parametrar är byggnadens 

utformning, brandskydd och energihushållning. Läs mer om detta under kapitel 4.6 BBR. 

Byggprocessen startar när ett beslut tas om att ett hus ska byggas. En viktig aspekt att 

bestämma nu är hur huset ska se ut samt hur mycket det får kosta. För att rita huset kan en 

arkitekt anlitas, det är essentiellt att vara tydlig med vad det finns för tankar kring hur huset 

ska se ut samt vilka behov som finns, tillexempel, hur många sovrum, öppen planlösning, en 

eller två våningar med mera. En arkitekt har ofta visioner som kanske inte stämmer överrens 

med vad du tänkt dig. En tydlig dialog krävs mellan arkitekt och beställare. Då ett 

lågenergihus byggs är det ännu viktigare att kommunikationen mellan olika parter i processen 

fungerar, då det annars kan leda till att effekten av energismarta lösningar uteblir. 

                                                           
23

 Bild av Kristina Rosander Nyberg 
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 Kostnader 

Husbyggande innefattar många utgifter, inte bara kostnaden för material och arbete. Nedan 

redovisas några olika cirkautgifter. Det är omöjligt att veta hur mycket ett husbygge kommer 

att kosta, en kalkyl kan bara göras av sakkunnig person. Då huset budgeteras bör byggherren 

kalkylera för kostnader för oförutsedda händelser under byggskedet. 

• lagfart (1,5 % av köpeskillingen för tomten + fastavgift f n 825:-) 

• uttagsavgift för pantbrev (2 % av lånesumman + 375:-) 

• bygglovsavgift (ca 40 000 – 50 000:-) 

• obligatorisk byggfelsförsäkring (ca 25 000:-) 

• kvalitetsansvarig enlig PBL (ca 12 000 – 15 000:-) 

• kontroll och besiktningar (ca 15 000 – 20 000:-) 

• energideklaration med hjälp av en certifierad energiexpert (ca 5 000:-) 

• eventuella lantmäterikostnader (ca 20 000 – 25 000:-) 

• anslutningsavgifter till el och VA (ca 140 000 – 160 000:-) 

• eventuella sprängningsarbeten ( 10 000 – 25 000:-) 

• finplanering av tomt (ca 30 000 – 50 000:-)
24

 

 

Bygglov 

Innan en byggnad får uppföras krävs att en ansökan om bygglov sker hos 

stadsbyggnadskontoret/byggnadsnämnden
25

, det vill säga få tillstånd att bygga på tomten. Då 

många söker bygglov under sommaren är det god idé att vara ute i god tid. Själva 

handläggningstiden kan variera. För att få bygglovet beviljat krävs att vissa kriterier uppfylls.  

Det är Plan- och bygglagen
26

 som ligger till grund för dessa kriterier. Det kan tillexempel 

handla om den estetiska utformningen, lämplighet på platsen och att detaljplanen
27

 följs.  

Ansökan görs på en blankett, ritningar på fasader och planer ska medfölja. Ritningarna kan 

göras av en fackman eller göras själv, det är då viktigt att man tänker på att det är god kvalitet 

på ritningarna, att de är måttsatta, och att ett vitt papper används. Exempel på hur 

bygglovsritningar kan se ut finns i Bilaga 1. Vid ansökan ska även en situationsplan
28

 och en 

nybyggnadskarta medfölja. En nybyggnadskarta visar detaljerat hur det ser ut inom en 

tomtplats, den visar dessutom vilka bestämmelser som gäller och var till exempel 

anslutningspunkterna till vatten- och avloppsnätet finns. På nybyggnadskartan läggs den 

planerade byggnaden in.
29

 Detta sköts av byggnadsnämnden.  

                                                           
24

 www.huskunskap.se 
25

 Byggnadsnämnden är vald av kommunfullmäktige och ansvarar för stadsbyggande och stadsmiljö. De 

ansvarar för planer för markanvändning och byggande inom större områden som delar av kvarter, stadsdelar eller 

hela kommunen. 
26

 Plan- och bygglagen är en lag i Sverige som reglerar planläggningen av mark, vatten och byggande. 
27

 Detaljplan en regleras av Plan- och bygglagen och visar hur gator, allmänna platser och kvartersmark, ska 

användas och utformas. Den kan omfatta enstaka fastigheter eller hela stadsdelar. 
28

 Situationsplan-karta som visar var på tomten du ska bygga och på hur stor del av tomten. 
29

Nybyggnadskarta (http://www.gavle.se/klm/ordlista.htm#nybyggnadskarta, 2009)  
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Bygganmälan  

När bygglovet är beviljat och byggandet ska starta ska en bygganmälan göras, då ska de 

tekniska beskrivningarna av huset bifogas, det vill säga en grov beskrivning på 

uppvärmningssystem, ventilationssystem, brandklass mm. När bygganmälan kommit in 

sammankallar byggnadsnämnden till samråd, där representanter från statsbyggnadskontoret, 

byggherren och kvalitetsansvarig medverkar. Kvalitetsansvarig är en person som anlitats av 

byggherren för att sköta kontroller och provningar av byggnaden. Då samrådet genomförs ska 

en kontrollplan vara upprättad av byggherren. Kontrollplanen visar vilka kontroller och 

provningar som ska utföras på byggnaden och ska godkännas av stadsbyggnadskontoret.Även 

om kvalitetsansvarig utför kontroller är det byggherren som är har det yttersta ansvaret för att 

allt går rätt till. Både under byggprocessen och när byggnaden är färdig är det viktigt att de 

ställda kraven följs upp och verifieras. 

 Vid bygganmälan ska en utstakning av tomten göras, som visar precis var på tomtem 

byggnaden kommer stå. Utstakningen kan på förfrågan göras av statsbyggnadskontoret eller 

av någon som besitter denna kunskap.  Ansökan om bygglov och bygganmälan kostar för ett 

normalstort hus runt 25000 kronor. Kostnaden baseras på ytan på byggnaden.Vidare 

information kring bygglov och anmälan kan fås på respektive kommuns hemsida.  

 

Entreprenad och upphandling 

I följande kapitel beskrivs de olika entreprenadformerna. Du kan antingen anlita en 

enentreprenör eller välja att uppföra byggnaden i egen regi. Vid det sistnämnda har du själv 

ansvar för att sköta all samordning och anlita hantverkare. Var medveten om att du som 

byggherre då har ett arbetsgivaransvar vilket innebär att det ställs höga krav på dig, samt att 

arbetet är mycket tidskrävande.  

 Generalentreprenad - Byggherren ansvarar för projekteringen, det vill säga arkitekt, 

konstruktör med mera. Entreprenören ansvarar då för upphandling och samordning av 

underentreprenörer, elfirmor, rörfirmor, samt material och byggvaror. 

 

Figur 13,14,15 Visar överskådligt hur ansvarsfördelningen ser ut vidolika entreprenadformer   30

                                                           
30

 www.Huskunskap.se  

http://www.huskunskap.se/
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Totalentreprenad.- Byggherren tecknar kontrakt med en entreprenör som ansvarar för 

projektering, bygglov, materialinköp, eget arbete och arbeten som utförs av 

underentreprenörer, samt för all samordning och kontroll på byggplatsen. Totalentreprenören 

har ansvar för alla ritningar och handlingar som behövs. Det ansvar du som byggherre har är 

att se till att alla dina önskemål och krav i kontraktet uppfylls. Är du okunnig som byggherre 

är totalentreprenad ett bra val. Nackdelen är att det blir svårt att få insikt i processen och få 

medverka. 

 

Figur 14 

 

Delad entreprenad - Byggherren tecknar avtal med och har ansvar för samordning mellan 

flera olika entreprenörer. Det innebär att du som byggherre behöver ha viss kunskap och 

framför allt tid att genomföra detta. 

 

    Figur 15 
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Då upphandling ska ske erfordras nödvändiga handlingar, dessa kallas förfrågningsunderlag 

och ska innehålla ritningar och uppgifter som beskriver kvaliteten på material och utförande. 

Kvalitetsnivån bestäms av byggherren. Om kvalitetsbeskrivningen inte är noga formulerad 

kan det innebära missförstånd som kan vara dyra att åtgärda i efterhand. 

Vilken entreprenadform som än väljs är det en bra idé att begära offerter från flera 

entreprenörer, se till att specifikationer är noggranna så att de går att jämföra med andra.      

Då en entreprenör valts är det dags att skriva kontrakt. En viktig detalj att ta med i kontraktet 

är ett datum för när huset ska vara färdigt, dessutom ska en särskild bötesklausul vid händelse 

av försening skrivas in. I kontraktet ska tydligt framgå ett pris inklusive moms. 

 

De olika rollernas ansvarsområden 

Här beskrivs enkelt de olika ansvarsområdena för respektive aktör. 

 Byggherre- är den som har önskemål och krav, som exempelvis yta, antal rum, 

utseende. 

 Arkitekt - Utformar huset efter byggherrens önskemål med hänsyn till orientering, 

fönster, solskydd mm. 

 Byggnadskonstruktör - Ger lösningar på hur stomme, isolering, köldbryggor, täthet 

med mera ska utföras. 

 VVS- och el-konstruktör - Är de som löser installationer såsom ventilation, värme, 

belysning, mätsystem. 

 

Avtal 

De lagar som styr avtal vid byggande av småhus finns samlade i ABS09-Allmänna 

bestämmelser för småhusentreprenader och har utarbetats av bland annat konsumentverket 

och Villaägarnas riksförbund. Den 1 januari 2005 infördes nya regler som innebär att du som 

konsument vid småhusbyggande har ett bättre skydd än tidigare. Nedan visas ett utdrag ur 

ABS09 

 Vid småhusentreprenad gäller vad konsumenten påstår har avtalats om  

1. arbetets omfattning, 

2. priset eller grunderna för hur priset bestäms, 

3. tiden för betalning, och 

4. tiden för arbetets avslutande, 

om inte annat framgår av ett skriftligt avtal eller av omständigheterna i övrigt.  

Är du som byggherre osäker på hur allt detta ska gå till ska du inte tveka att anlita juridisk 

eller teknisk expertis innan du skriver under.  
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Byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd 

 

Byggfelsförsäkring skall enligt lag finnas vid nybyggnad av alla småhus. Den avser 

framförallt fel i konstruktioner och bärande delar samt installationer för el, vatten, 

uppvärmning och eldstäder. Dessutom omfattar försäkringen fel eller brister som visar sig 

inom tio år efter det att byggnadsarbetet godkänts vid en försäkringsbesiktning. Det är 

stadsbyggnadsnämnden beslutar om behov av byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd.
31

 

Beslutet kan överklagas till länsstyrelsen. Vanligt är att entreprenören eller husfirman tecknar 

försäkringen åt sin kund, här kan det vara en god idé att kolla upp att premien verkligen är 

betald. Har du valt en entreprenadform som innebär att du själv måste teckna försäkringen 

ansöker du om byggfelsförsäkring sker genom att skicka en ifylld och underskriven 

ansökningshandling med ritningar, kopia av bygglov (eller kopia av ansökan om bygglov) 

samt teknisk beskrivning och andra handlingar för beskrivning av arbetet.  

Handläggningstiden beräknas till cirka en vecka. Om en eller flera näringsidkare anlitas i 

samband med husbygget, ska det också finnas ett färdigställandeskydd för de arbeten som 

respektive näringsidkare åtar sig under byggtiden.
32

 

Slutbesiktning och slutbevis 

När huset är färdigbyggt och det är dags för inflyttning, genomförs kontrollbesiktning och 

därefter en slutbesiktning av huset . Kvalitetsansvarig sammanställer den dokumentation som 

har krävts i kontrollplanen, och skickar den till Byggnadsnämnden tillsammans med begäran 

om slutbevis. Slutbesiktningen ska enligt konsumenttjänstlagen göras av en opartisk, kunnig 

och erfaren besiktningsman, sen är det upp till dig som byggherre vem du vill välja. Det som 

sker vid slutbesiktningen är att besiktningsmannen skriver ned eventuella fel och brister som 

konstateras, samt antecknar om du som byggherre har några synpunkter. Om inga fel eller 

brister upptäcks kan besiktningsmannen godkänna entreprenaden. Om byggprojektet inte kan 

godkännas, ska en ny slutbesiktning göras så fort felen har åtgärdats. Det är entreprenören är 

ansvarig för att rätta alla fel och brister som angivits i besiktningsprotokollet, samt för de fel 

och brister som visar sig inom två år. 

 

                                                           
31

 http://www.stockholm.se/ByggBo/BygglovBygganmalan/Bygganmalan/Byggfelsforsakring-och-
fardigstallandeskydd-/ 2009-05-28 08:49 
32

 http://www.bostadsgaranti.se/pdf/Byggsaker_fardigstall.pdf  2009-05-28 08:46 

http://www.stockholm.se/ByggBo/BygglovBygganmalan/Bygganmalan/Byggfelsforsakring-och-fardigstallandeskydd-/
http://www.stockholm.se/ByggBo/BygglovBygganmalan/Bygganmalan/Byggfelsforsakring-och-fardigstallandeskydd-/
http://www.bostadsgaranti.se/pdf/Byggsaker_fardigstall.pdf
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4.5 Energideklaration 

Som ett led i försöket att minska energianvändning och växtgasutsläppen har regeringen infört 

en ny lag. Lagen innebär att från den 1 januari 2009 ska alla småhus senast vid försäljning 

vara energideklarerade. Om du lämnar in din bygganmälan efter den 1 januari 2009 ska du 

energideklarera ditt hus inom två år efter att du flyttat in, eller senast två år efter att du fått ditt 

slutbevis. I energideklarationen redovisas energiförbrukning och inomhusmiljö. Detta görs 

genom att mätningar och beräkningar utförs med hjälp av följande uppgifter om huset: 

 Fastighetsbeteckning 

 Ritningar över byggnad och installationer 

 Nybyggnadsår 

 Isolering, typ och tjocklek 

 Golvarea som är uppvärmd över 10° C 

 Fönster, typ och area 

 Ventilationssystem 

 Inomhustemperatur 

 Byggnadens energianvändning det senaste året 

 Om radonmätning är gjord, värde och tidpunkt 

 Dessutom ska energideklaration redovisa om en funktionskontroll av ventilationen har gjorts. 

(Det sistnämnda gäller för småhus som har från- och tilluftsfläktar så kallade FT- och FTX 

system). I energideklarationen ges även förslag på energiförbättrande åtgärder. Ett 

lågenergihus ska då förhoppningsvis inte behöva förbättringar. I äldre hus däremot kan ofta 

förbättringar innebära många intjänade kronor för husägaren. Oftast handlar det om att 

tilläggsisolera vinden, injustera ventilationen eller täta eller byta fönster. Viktigt då 

energideklarationen ska utföras är att använda sig av ett ackrediterat kontrollorgan, dvs. ett 

företag som har blivit godkänt att utföra energideklarationer. På www.swedac.se finns sådana 

företag listade. Energideklarationen ska alltid utföras av en oberoende energiexpert 

tillsammans med husägaren och är sedan giltig i tio år. Ett utkast till hur en energideklaration 

ser ut går att finna på Boverkets hemsida(www.boverket.se) 

 

Figur 16 
33

  

                                                           
33

 www.revako.se 

http://www.swedac.se/
http://www.boverket.se/
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4.6 BBR 

BBR är förkortning för Boverkets Byggregler, som är en regelsamling för byggande. 

Boverket är förvaltningsmyndighet för frågor om byggd miljö och hushållning med mark- och 

vattenområden, för fysisk planering, byggande och förvaltning av bebyggelsen och för 

boendefrågor. Verket ansvarar också för den centrala administrationen av statliga stöd inom 

sitt verksamhetsområde.
34

 Enkelt kan sägas att BBR är samhällets minimikrav på byggnader 

vad gäller:  

 Utformning 

 tillgänglighet och användbarhet  

 bärförmåga  

 brandskydd  

 hygien, hälsa och miljö 

 hushållning med vatten och avfall  

 bullerskydd 

 säkerhet vid användning  

 energihushållning 

 

Byggreglerna omfattar 

 Byggnader 

 tomter som tas i anspråk för bebyggelse 

 

Byggreglerna gäller då någon 

 bygger nytt 

 bygger till (för den tillbyggda delen)  

 utför mark- eller rivningsarbeten    

 

Just nu gäller två BBR, dels BBR 15 som gäller från 1 juli 2008 till 31 december 2009 dels 

BBR 16 som gäller från 1 februari 2009. Fram till 1 januari 2010 kan endera användas sedan 

gäller bara BBR 16. Reglerna ändras vartefter, därför finns uppdateringar på 

www.boverket.se. 

                                                           
34

 http://boverketwebr2.dev.qd.se/Om-Boverket/ 

 

http://www.boverket.se/
http://boverketwebr2.dev.qd.se/Om-Boverket/
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4.7 Energianvändningskrav 

Byggnadens energianvändning definieras enligt BBR som ”den energi som, vid normalt 

brukande under ett år, behöver levereras till byggnaden (ofta benämnd köpt energi) för 

uppvärmning, kyla, tappvarmvatten samt drift av byggnadens installationer (pumpar, fläktar, 

etc.) och övrig fastighetsel”. Vidare säger BBR att: 

 Byggnader ska vara utformade så att energianvändningen begränsas genom låga 

värmeförluster, lågt kylbehov, effektiv värme- och kylanvändning och effektiv 

elanvändning. (BFS 2006:12).( BBR avsnitt 9- energihushållning)  

 Bostäder ska vara utformade så att byggnadens specifika energianvändning högst 

uppgår till 110 kWh per m
2
 golvarea (Atemp)

35
 och år i klimatzon III, 130 kWh 

klimatzon II, 150 kWh i klimatzon I. För en- och tvåbostadshus med direktverkande 

elvärme som huvudsaklig uppvärmningskälla får byggnadens specifika 

energianvändning högst uppgå till 55 kWh per m2 golvarea (Atemp) och år i 

klimatzon III, 75 kWh per m2 golvarea (Atemp) och år i klimatzon II, och 95 kWh per 

m2 golvarea (Atemp) och år i klimatzon I. (BFS 2008:20).( BBR avsnitt 9- 

energihushållning) 

Klimatzon I - Norrbottens län, Västerbottens län, Jämtlands län. 

Klimatzon II - Västernorrlands län, Gävleborgs län, Dalarnas län och Värmlands län.  

Klimatzon III – Västra Götalands, Jonköpings, Kronobergs, Kalmar, Östergötland, 

Södermanland, Örebro, Västmanland, Stockholms, Uppsala, Skåne, Hallands, Blekinge och 

Gotlands län.
36

  

Då beräkning för att ta fram en ny byggnads förväntade energianvändning görs är det lämpligt 

att använda sig av säkerhetsmarginaler så att kravet verkligen uppfylls när byggnaden sedan 

tas i bruk. När dessa beräkningar görs är utgångspunkten ortens klimat och avsedd 

innetemperatur, normalt brukande av tappvarmvatten, vädring samt värmetillskott.
37

 Det finns 

diverse dataprogram för att utföra beräkningen. 

                                                           
35

  Atemp- arean innanför ytterväggarnas insida som är värmd till mer än 10⁰C 
36

 BBR kapitel 9:1 
37

 Per Levin Projektengagemang AB 
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4.8 Fördelar och nackdelar med lågenergihus 

 

Fördelar 

 Energibesparingar- ger bättre ekonomi och bättre miljö 

 Behagligare inneklimat. 

 Mindre buller- oljud från trafik, industrier mm stängs ute på grund av tjock isolering.  

 Minskad risk för fuktskador- En väl fungerande ventilation är ett måste med tanke på 

tätheten. 

 Mindre risk att förorenad luft tränger in. Beror på tätheten  

 Miljövänligt, pellets ingår i det naturliga kretsloppet och ger därmed inget tillskott av 

CO2 till atmosfären.  

 Upplevelsen av att bo i ett miljö- och lågenergihus. Det är tyst och temperaturen 

förändras inte mycket. Stormar, regn och kallt väder märks inte mycket inomhus.
38

 

 

Nackdelar 

 Utvändig kondens- Utvändig kondens är inte skadligt utan endast ett bevis på fönstrets 

goda isoleringsförmåga. Den försvinner frampå morgontimmarna när det ljusnar och 

solen åter börjar värma. Det uppkommer oftast under höstmånaderna augusti, 

september och oktober men kan även förekomma under våren.  

 Tjocka väggar- På grund av att isoleringen är så tjock innebär det att väggarna blir 

tjocka. Kan innebära mindre dagsljus på grund av tjocka fönstersmygar. 

 Byggandet ställer stora krav på snickare och andra byggjobbare. 

 Kostnad- ökad kostnad initialt i form av mer och dyrare material.  

                                                           
38

 http://www.lagenergihus.nu/index.php?value=3 2009-05-27 

http://www.lagenergihus.nu/index.php?value=3
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5 Sammanfattning-husförslag 

Huset som ritats i rapporten har en boyta på cirka 140m
2
 fördelat på nedre plan:81 m

2
 och 

övre plan 59m
2
. Formen är kvadratisk då detta är bäst energimässigt. Huset har en stomme av 

trä förutom den norra väggen som är av tegel. Detta har gjorts dels för att huset delvis är i 

suterräng men även för att väggen ska fungera som en värmeutjämnare som beskrivits tidigare 

i rapporten under kapitel 4.2 Utformning. Då norrsidan är i suterrängen kan mindre isolering 

användas i väggen. Det beror på att marken fungerar som isolering. Väggarna har en tjocklek 

på 468mm och är uppbyggda på samma sätt som exemplet i figur 9. På den norra sidan finns 

dels ett förråd för förvaring dels ett förråd för mätare som bör vara lättåtkomliga för avläsning 

t.ex. vatten och energi. Då entrésidan är helt slät är det bra att ha någon form av vindfång vid 

ytterdörren, detta kan göras i form av en farstutrapp eller ett buskage. 

Från köket finns en utgång till en jordkällare. Den tillåter att en mindre kyl och frys används 

inne då matvaror kan förvaras i jordkällaren. Huset värms upp med en vattenmantlad 

pelletskamin. Kaminen fungerar både för uppvärmning av huset och som värmare av vatten 

som beskrivs tidigare i rapporten. Ett FTX-system används för att få effektiv 

värmeåtervinning. På taket har solpaneler 6m
2
 placerats för att ytterligare minska 

energiförbrukningen. I köket finns förutom den vanliga utrustningen en vedkamin. Huset är 

på så sätt rustat för att klara elavbrott tack vare vedkamin och jordkällare. Det kan innebära en 

trygghet för de boende.  

Om vi ser till planlösningen är den väldigt öppen, det tillåter värmen att cirkulera i huset. 

Nedre plan består av kök, vardagsrum, tvättstuga, badrum, sovrum. Från tvättstugan som 

dessutom är tänkt som grovingång är det lätt att ta sig ut för att hänga tvätt.  

Övre plan är tänkt att fungera som barnens våning där det finns sovrum, badrum och tv-del. 

Tv-delen vätter ut mot den del av huset som är öppen upp till nock, där har ett räcke använts 

istället för en vägg. Det tillåter ljuset strömma in från fönstren i söderfasaden. Det finns 

dessutom ett arbetsrum/ gästrum och klädkammare. Från sovrummen som ligger på norra 

sidan av huset kan en balkong nås, vilket underlättar för exempelvis vädring av sängkläder. 

För att slippa övervärme har huset ett ordentligt takutsprång för att delvis avskärma solen 

under sommarhalvåret. Dessutom kan markiser användas. Takutsprånget tillåter dock att 

solens strålar når in under vintern då solen står lågt och kan fungera som en värmekälla.  

En energiberäkning visar att huset som ritats i rapporten har en energianvändning på 56 

kWh/m
2
, år. Det kan jämföras med BBR:s krav som ligger på 110kWh/m

2
, år.  

Energiberäkningen är endast en enkel version, vilket innebär att siffrorna inte är exakta men 

ger en uppfattning om energianvändningen. Beräkningen grundade sig på en 

energianvändning på ca 9000 kWh/år och en uppvärmd yta på 162m
2
. Utan solfångare hade 

energianvändningen stigit till 68kWh/m
2
,år. 
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Figur 17 Nedre plan 
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        Figur 18 Övre plan 
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Figur 19 Vy från södersidan 
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6 Slutsats och diskussion 

Med tanke på dagens situation anser jag det inte motiverat att bygga något annat än ett hus 

som använder väsentligt mindre energi än vanliga nya hus. Det innebär dock inte att avkall 

ska göras på funktioner såsom ett bra inneklimat. 

 Även om många av de villor som byggts senaste åren har lägre energinvändning än vad både 

tidigare och nuvarande BBR kräver krävs ändå ytterligare arbete för att få fler att välja 

lågenergihus. Vad är det då som gör att människor inte väljer lågenergihus? Jag tror att det 

beror på att husföretagen tar mer betalt för lågenergihus än för vanliga hus, dessutom tror jag 

att okunskapen är en faktor. Många har inte insett fördelarna med lågenergihus. Det är ett hus 

som är billigt i drift, har ett behagligt inneklimat, mindre buller utifrån och ett hus som bidrar 

till en hållbar utveckling.  

Den ekonomiska aspekten spelar nog en stor roll. Initialt innebär ett lågenergihus en högre 

kostnad, men när ett hus byggs är det viktigt att tänka långsiktigt och inte ta de lösningar som 

är billigast kortsiktigt sett, utan se till hela bilden, och välja de lösningar som fungerar både 

ekonomiskt, miljömässigt och energimässigt i det långa loppet.   

Det krävs enligt min mening någon form av ekonomiskt stöd för att få fart på byggandet av 

dessa hus. Tyskland ligger långt före Sverige i utveckling och byggande av lågenergihus till 

följd av att Tysklands delstater faktiskt ger ekonomiskt stöd till byggnation av lågenergihus. 

Det är något som vi i Sverige bör ta fasta på och utreda vilka möjligheter som finns.  

Som svar på frågan: Är det ekonomiskt realistiskt att bygga lågenergihus? – Ja det är alltid 

motiverat att bygga hus som har lägre energiförbrukning än vad som krävs av BBR. De 

merkostnader detta medför i form av dyrare fönster mer isolering och eventuellt mer 

arbetskostnad kan tjänas in på några år i form av minskade driftskostnader
39

.  

Något som inte får glömmas bort i processen bland alla nya idéer är att det finns många gamla 

beprövade metoder och installationer som fungerar utmärkt att tillämpa på lågenergihus. Ett 

lågenergihus behöver inte bli krångligt att bygga så länge fokus ligger på täthet och 

noggrannhet. I dagens byggbransch sker dock allt i ett väldigt tempo för att hålla tidsplaner 

och marginaler, detta leder oundvikligen till slarv, som kan innebära att funktionen hos 

lågenergihuset uteblir eller att effekten av bra valda installationslösningar och 

konstruktionslösningar kan förstöras av att arbetet utförs dålig. Därför är det av yttersta vikt 

att det finns kunskap kring byggande av lågenergihus och att den kunskapen utvecklas och 

sprids.  

 

 

  

                                                           
39

 http://www.energiradgivningen.se/index.php?option=com_content&task=view&id=132&Itemid=150 
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Bilagor 

Bilaga 1 Exempel på bygglovsritningar  
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Bilaga 2 Energisparande åtgärder 

 

 Tänk på att om inomhustemperaturen minskas med 1 grad, minskarvärmekostnaden 

med cirka 5 procent.  

 Snålspolande kranar och munstycken kan minska varmvattenförbrukningen med upp 

till 15 procent.  

 Byt till lågenergilampor. Belysningen i en genomsnittsvilla drar ca 1240 kWh/år. Det 

är ca 20 % av det totala behovet av hushållsel. Du kan spara ca 500 kWh/år genom att 

byta ut tio av de glödlampor som lyser längst tid mot lågenergilampor eller 

kompaktlysrör. Dessutom håller de 5-10 ggr längre tid.   

 Täta droppande kranar. En droppande kran kan förbruka energi motsvarande 1000 

kronor per år 

 Snålspolande kranar kan halvera varmvattenförbrukningen.  

 Stäng av elektronik med huvudströmbrytaren. Alla apparater i hemmet som inte är 

avstängda med strömbrytare stjäl energi när de står i standby-läge. De kan stå för10 % 

av din elförbrukning, använd grendosor med avstängning.  

 Om det finns möjlighet att ha en jordkällare lättillgänglig kan den användas för att på 

så sätt ha möjligheten att använda ett mindre kylskåp istället för ett stort. 

 Använd A-klassade vitvaror. 

 Täta fönster 

 Vädra hellre korsdrag i 10 minuter än att ha ett fönster lite öppet hela dagen. 

 Koka vatten i vattenkokaren istället för att koka upp på plattan. 

 Använd solpaneler och solfångare till el och varmvatten. 

 Ställ inte möbler för elementen. 

 Sänk värmen i rum som sällan används. 

 Sänk värmen då du reser bort.
41
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Bilaga 3 Användbara länkar 
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