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Sammanfattning 

Detta examensarbete har utförts i samarbete med Sigtuna Kommunfastigheter. Målsättningen 

med arbetet har varit att ta reda på vilken tekniklösning som skulle passa bra för nybyggnation 

av en energieffektiv förskola med tonvikt på klimatskal.  

Under arbetets gång har material samlats in i form av litteratur, studiebesök samt intervjuer 

med nyckelpersoner som har erfarenheter från tidigare byggda lågenergiförskolor och 

byggnader i relevant geografiskt område. Studierna visar att det finns ytterligare alternativ på 

byggnation av energieffektivhus som i viss omfattning har andra tekniklösningar.  

I samband med miljömålen som beslutas av EU och som Sverige också följer, växer 

efterfrågan på energieffektiva byggnader. Målen omfattar minskning av växthusutsläppen 

med 20 procent till år 2020, i förhållande till år 1990 ökning av energieffektivitetens med 20 

procent. Eftersom byggsektorn står för 40 procent av Sveriges totala energianvändningen och 

ca 50 procent för den totala elanvändningen är det av stor vikt att tänka miljö- och 

energieffektivt när det gäller  nyproduktion av bostäder och lokaler.  

Passivhus är en av de lågenergibyggnader som svarar för energieffektiva bostäder och lokaler. 

Passivhuskonceptet och dess teknik  betraktas i det här examensarbetet. Passivhus är 

byggnader vars målsättning är att klara låga värmeförluster med installerad värmeeffekt på 10 

till 12 W/m
2 

enligt de svenska passivhuskraven. Det finns även internationella krav för 

passivhus standarden vilka ställer strängare krav på värmebehovet. Det innebär att byggnader 

ska klara låga värmeförluster med installerad värmeeffekt på 10 W/m
2
 oavsett klimat 

förhållandena. I Sverige finns fyra färdigställda byggnader enligt den internationella 

standarden  där två av dessa studeras i den här analysen. 

Nyckeln för passivhuskonceptet ligger i lufttätheten, extra tjock isolering och välfungerande 

ventilationssystem med värmeåtervinning. De nämnda kriterierna är även svaga punkter i 

passivhusbyggnationen. Det innebär att litet misstag i utförande av arbetet gällande tätheten 

eller isoleringen för med sig allvarliga konsekvenser i form av fuktskador. Eftersom det inte 

finns något rätt eller fel avseende materialanvändning för produktion av lågenergibyggnader 

är det av stor vikt att ha fördjupade kunskap inom området och göra regelbundna kontroller 

under byggandets alla skeden. 

Studierna visar att det finns andra lösningar för energieffektiva byggnader med hög lufttäthet 

och miljövänlig materialanvändning. Exempel på ett sådant alternativ är byggnader av träullit. 

Materialet som består av träull och cement är även värmelagrande vilket gör att 

uppvärmningskostnaderna blir låga. Dessutom är materialet fukt- och brandsäkert.  

Efter de här studierna bedömer jag att det krävs fördjupade studier om befintliga lågenergihus 

i det svenska klimatet och vidare forskning för en miljövänlig och energieffektiv byggsektor. 

Detta kan hjälpa till att göra en adekvat bedömning av lågenergibyggnaders effektivitet i 

framtiden samt utmana att förbättra byggsektorn. 
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Definitioner 

 
Aom  Enligt BBR06 "Sammanlagd area för omslutande byggnadsdelars 

ytor mot uppvärmd inneluft (m2). Med omslutande byggnadsdelar 

avses sådana byggnadsdelar som begränsar uppvärmda delar av 

bostäder eller lokaler mot det fria, mot mark eller mot delvis 

uppvärmda utrymmen." 

Atemp  Arean av samtliga våningsplan, vindsplan och källarplan för 

temperaturreglerade utrymmen, avsedda att värmas till mer än 10 

ºC, som begränsas av klimatskärmens insida. 

Byggnadens   Den energi som, vid normalt brukande, under ett  

energianvändning                normalår behöver levereras till en byggnad (oftast benämnd köpt 

energi) för uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och 

byggnadens fastighetsenergi. Om golvvärme, handdukstork eller 

annan apparat för uppvärmning installeras, inräknas även dess 

energianvändning  

 

Byggnadens specifika       Byggnadens energianvändning fördelat på Atemp uttryckt i 

kWh/m
2
 och år. Hushållsenergi inräknas inte. Inte heller 

Energianvändning             verksamhetsenergi som används utöver byggnadens 

grundläggande verksamhetsanpassade krav på värme, 

varmvatten och ventilation. 

 

Um                                      Genomsnittlig värmegenomgångskoefficient för byggnadsdelar 

och köldbryggor (W/m
2
K)                         

 

Byggfukt                              Skillnaden i fukthalt mellan den som råder vid inbyggnad 

                                         och när konstruktionen uppnått fuktjämvikt i bruksskedet 

 

Fuktkvot                          Den mängd fukt ett material innehåller, mätt i viktsprocent. 

    Betecknas med u (% eller kg/kg) 

 

Hygienluftsflöde Det lägsta ventilationsflöde som krävs för brukarnas och 

                       byggnadens väl (0,35 l/s/m2 Atemp för bostäder enligt BBR06) 

 

Installerad eleffekt för    Den sammanlagda eleffekt som maximalt kan upptas  

Uppvärmning       av de elektriska apparater för uppvärmning som behövs för att                    

kunna upprätthålla avsett inomhusklimat,  

tappvarmvattenproduktion och ventilation när byggnadens 

maximala effektbehov föreligger. 

 

Klimatzon I Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands län 
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Klimatzon II Västernorrlands, Gävleborgs, Dalarnas och  

Värmlands län 

 

Klimatzon III Västra Götalands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, 

Östergötlands, Södermanlands, Örebro, Västmanlands, 

Stockholms, Uppsala, Skåne, Hallands, Blekinge och Gotlands 

län 
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1. Inledning 

Byggkonstruktion är ett av de äldsta yrkena i världen. Sedan tidens början då årstiderna var 

avgränsade och människorna blivit bosatta på jorden började mänskligheten att bygga sig bo 

av olika svåra/enkla konstruktioner med anpassning för klimatförhållandena.  

Tekniken idag har tagit stora kliv framåt i utvecklingen. Ökande energianvändning och 

klimatpåverkan av fossila bränslen är livsviktiga frågor som berör oss i vår dagligiga liv och 

inte minst i byggsektorn (Adhikari et al., 2012). Många debatter och diskussioner handlar om 

vår varsamhet om miljö och sparsamt energianvändning. 

Detta har blivit en kärnfråga inom byggsektorn. 

Enligt Energimyndighetens rapport om Energiläget 2012, energianvändning av bostads- och 

servicesektor, var 40 procent av Sveriges slutliga energianvändning under år 2011, där nästan 

60 procent av sektorns energianvändning går till uppvärmning och varmvatten 

(Energimyndigeten, 2012).  

För att bidra till omställning av energisystemet och till att Sverige kan uppfylla sina klimatmål 

krävs att byggsektorn starkt reducerar sin andel av energianvändningen. Sveriges nationella 

mål är att minska energianvändningen i byggnader med 20 procent till 2020 och med 50 

procent till 2050, jämfört med 1995 års nivå (Energimyndigheten, 2010). 

Reducering av energianvändning väcker större intresse för energismarta eller energieffektiva 

byggnader. Idag finns flera olika begrepp av hus med låg energianvändning. 

Lågenergihus i sig har inte en etablerad definition utan är en bred beteckning och omfattar alla 

byggnader med energianvändning mindre än hos konventionella byggnader, det vill säga  

konstruerade enligt byggnormer från Boverket (Wall, 2008). Passivhus, minienergihus, 

nollenergihus är de exempel som avses som lågenergihus. 
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1.1 Syfte och avgränsningar 

Begreppet lågenergihus syftar på byggnader som har en betydligt lägre energianvändning än 

konventionellt byggda hus eller enligt byggnormer (Sveriges Byggindustrier, 2010). 

Syftet med examensarbetet är att analysera lågenergibyggnader och tydliggöra några koncept 

av lågenergihus och tekniker för att uppfylla givna krav för passivhus samt jämföra dem med 

byggnormer enligt Boverkets byggregler (BBR19). Detta ger möjlighet att välja en ”rätt” nivå 

vilken Sigtuna Kommun kommer att lägga sig på vid nybyggnation av en ny lågenergi 

förskola. 

Studiefokus kommer att läggas på: 

 Val av teknik för nybyggnation med tonvikt på klimatskal. 

 Förskolor/byggnader vid normalt användande (analys av relevant data. Framförallt ort 

och topografi)  

 Risker vid olika byggtekniker: (för- och nackdelar både gällande energi samt 

inneklimat) 

Sigtuna kommun har målsättning: 

 Till år 2014 ska energianvändningen minska med 8 % jämfört med användningen år 

2009. I absoluta tal ska energianvändningen i byggnader minska med minst 3500 

MWh. 

 Till år 2020 ska energianvändningen minska med 16 % jämfört med användningen år 

2009. I absoluta tal ska energianvändningen i byggnader minska med minst 7000 

MWh. 

1.2 Metod 

För att genomföra studierna för det här examensarbetet användes metoder i form av personlig 

kommunikation med sakkunniga inom området, studiebesök och litteraturanalys. 

Genom flera samtal och intervjuer med engagerade och verksamma yrkespersoner inom 

området lågenergihus har varit möjligt att ta del av deras kunskap och erfarenhet. Dock har 

vissa kommunikationer kring nya mätningar i en passivhusförskola som betraktas i analysen 

blivit obesvarade. 

Litteraturstudier har utförts för att få mer kunskap om lågenergihus och dess konstruktion.  

Det har gjorts ett studiebesök i en passivhusvilla, den första villa i Sverige som har varit 

byggd enligt den internationella standarden. Studiebesök get ett bra praktiskt material för 

utförande av en analys. 
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2. Passivhuskoncept 

I Sverige är det Boverket som fastställer krav och normer för byggnation. Enligt Boverkets 

Byggregler ska byggnader vara utformade så att energianvändningen begränsas genom låga 

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

(BBR 19, 2011). 

Passivhuskonceptet har tagit sitt ursprung i Tyskland och är en byggnadsstandard som är både 

energi- och kostnadseffektiv samt komfortabel på samma gång. Grundsynen för passivhus 

ligger i att den passiva solinstrålningen utnyttjas för värme och ljus. Därför är byggnadens 

vädersträcksorientering samt genomtänkta planlösning väsentligt (Andrén och Tirén, 2012). 

Det är viktigt att ta hänsyn även till byggnadens utformning vilket kan minska värmeöverskott 

under sommartid av den passiva solinstrålningen. Solavskärmning, exempelvis, motverkar 

värmeöverskott under högt sommarsolståndet samtidigt som den gör det möjligt för värme att 

släppas in när solen står lågt under vintern som man ser på bilden. 

 

Bild 1. Passivhuscentrum, 2013 

Den grundläggande uppfattningen av passivhus är att minska värmeförlusterna till ett absolut 

minimum (Passiv House Institute, 2012). Några av de viktigaste faktorerna som karakteriserar 

passivhus är god isolering och effektiv värmeväxling från frånluftventilationen. Det gör att 

värmeförlusterna minskar och bidrar till att värme som utgår från människor och 

hushållsapparater alstras i byggnader och därtill minskar behov av hög värmeproduktion (Se 

bild 1). För att nå de låga värmebehoven behöver byggnaden uppfylla vissa kriterier och ska 
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ha välisolerat och lufttät klimatskal, energieffektiva fönster och dörrar samt effektiv 

värmeåtervinning ur ventilationsluften (Svergies Byggindustrier, 2010). 

Idén avseende passivhus är inte klimatberoende, däremot behöver dess konstruktions krav 

anpassas till olika klimatzoner. Passivhuskonceptet ska minimera behov av tillförd effekt och 

energi för uppvärmning, samtidigt som inomhusklimat ska vara behagligt. Värmebehoven ska 

klaras med en distribution av värme via hygienluftsflöde (Feist, 2005). De formulerade kraven 

innebär en maximal effekt för uppvärmningen, dock anpassad till effektbehovet vid 

dimensionerande utetemperatur och anser att luftburen värme är inte ett krav för ett passivhus. 

 

Sverige är ett land som sträcker sig genom tre klimatzoner från norr till söder med olika krav 

på installerad effekt (Se bilden nedan). Effektkraven är anpassade både enligt byggnadens 

geografiska placering och byggnadens storlek. 

 

Bild 2: Tre klimatzoner.  

Vid projektering av ny byggnation ska det alltid uppfyllas krav enligt Boverkets byggregler 

BBR19, vilket ger rätt till att bygga ett nytt hus eller lokal. Därefter vid projektering och 

byggnation av passivhus ska de strängare kraven för passivhus enligt Forum för 

Energieffektiva Byggnader (FEBY) 2012 
1
uppfyllas.  

I kravspecifikationen för Passivhus uttryckta i FEBY 2012 finns skallkrav gällande de olika 

klimatzoner och relaterade till värmeförlusttal och andel av levererad energi. 

I detta examensarbete ska lokaler studeras, i synnerhet förskolor, och därför kommer värdena 

för lokaler användas. 

                                                           
1
 E. Sandberg, Teknisk konsult på ATON, personlig kommunikation 2013-05-12 
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2.1 Definitioner enligt FEBY 2012 

 

Byggnadens specifika energianvändning, verksamhetsenergi, arean Atemp, och 

klimatzoner inom landet följer alla Boverkets byggreglers definitioner i BBR19 (BFS 

2011:26) (BBR). 

 

Värmeförlusttal (VFT): Byggnadens specifika värmeförluster (W/m
2
Atemp) vid 

dimensionerande vinterutetemperatur (DVUT) och en innetemperatur 

på 21 grader via byggnadens klimatskärm, läckflöde och ventilation. 

 

Energiformsfaktor, är en viktningsfaktor kopplade till de levererade energislagens 

energiformer (elenergi, fjärrvärme, bränsle). 

 

Solvärmefaktor (SVF), är ett mått på solvärmeinstrålningen sommartid per uppvärmd area 

med hänsyn tagen till skuggningsförhållanden. 

 

Elvärmda byggnader, avser i dessa kriterier byggnader med renodlat elvärmda värmesystem 

för uppvärmning och varmvatten. Detta skiljer sig från Boverkets definition.
2
 

 

2.2 Passivhusmodellen 

 

Passivhuskonceptet eller passivhusmodellen ställer få direkta krav. Det är ett koncept som är 

riktad mot energieffektiv och miljövänlig hushållning. Det omfattar ett långsiktigt hållbart 

samhälle med minsta möjliga globala klimatpåverkan. Att bygga passivhus med bara 

miljövänliga energikällor löser inte frågan om energieffektiv byggnation. Det innesluter 

arkitektoniska modeller som planeras detaljerat från början till slut. Val av byggnadens 

konstruktion, orientering, fönsterandel, material, lufttäthet, isolering och värmeåtervinning 

med mera ger svar för passivhuskriterier. 

Passivhus kännetecknas som mycket välisolerade och lufttäta byggnader, de har obetydliga 

köldbryggor och minimal risk för drag och kallras. Detta är en teknik vars målsättning är att 

göra både värmeförlusterna och värmebehoven så låga som möjligt.  

Intresset för energibesparing och effektivisering ökar med snabba steg och en av de 

tyngdpunkter som väcker uppmärksamhet är energieffektivisering av bostäder och lokaler. 

För att bemästra lågenergihus finns det i princip två olika tekniker: den ena är att minska 

energianvändningen genom byggnadstekniska åtgärder och den andra genom 

installationstekniska åtgärder. Val av byggnadstekniska åtgärder medför välisolerade och täta 

klimatskal som minskar behovet av energianvändningen. Den andra tekniken uppnås med 

installationstekniska åtgärder vilket innebär installation av bra ventilationssystem men även 

                                                           
2
 BBR19 elvärme  är ett uppvärmningssätt med elektrisk energi, där den installerade effekten för uppvärmning 

är större än 10W/m
2
(Atemp) 
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energisnåla hushållsapparater som både sparar energi och minskar negativ miljöpåverkan 

(Gross, 2010). 

En viktig strategi för att minimera andel av köpt energi är att bygga ett välisolerat och lufttätt 

klimatskal. Att välja rätt teknik och konstruktion av nybyggnation hjälper att minska 

värmeförlusterna, vilket även minskar tillförda energibehov.  

Val av från- och tilluftsventilation (FTX) system med värmeåtervinning kan spara energi 

genom att med frånluften värma tillkommande luften. Det är viktigt att ta tillvara värmen som 

annars hade gått till spillo. Det gör att val av FTX – system ökar energibesparingarna upp till 

50 till 80 procent i jämförelse med system utan värmeåtervinning (Energimyndigheten, 2011). 

Värmepumpar har blivit mycket eftertraktade de senaste åren. Den svenska marknaden står 

för en fjärdedel av värmepumpförsäljning för uppvärmning i hela världen. De höga 

investeringskostnader jämnar ut sig med låga rörliga utgifter, vilket sparar energikostnaderna 

under driftfasen. Värmepumpen tar tillvara solenergi från omgivningen och avger mer energi 

än den använder. Den andel av värmepumpens avgivna energi mot tillförd energi kallas 

värmefaktor, och ju högre den är desto effektivare är värmepumpen. Luftvärme är inte lika 

effektiv som berg-, mark och sjövarme. (Energimyndighet, 2009)
3
  

Val av rätt teknik ger stora chanser till att spara energianvändning och förbättra miljökvalité 

både inom- och utomhus. 

Forum för energieffektiva byggnader (FEBY) har utfört en kravspecifikation för passivhus 

anpassad till svenskt klimat. Det skiljer sig lite från de internationella krav som ställer 

strängare krav för passivhuskriterier. De kraven som ställs för passivhus är till för att nå så 

låga kostnader för energianvändning som möjligt samt bra inomhuskomfort. 

2.3 Krav och regler för nybyggnation 

Enligt tabellen nedan ska den maximala installerade effekten för värmebehov i passivhus i 

klimatzon III vara högst 10 W/m
2 

Atemp + garage. 

Tbell 1: Max Effektkrav bostäder och lokaler enligt FEBY 2009 för passiv hus: 

[W/m
2
Atemp +garage] Klimatzon I Klimatzon II Klimatzon III 

P max                         12 11 10 

 

Centralpunkten för kravspecifikationerna är att utforma byggnadens färdighet på så sätt att 

den ska klara mycket låga energinivåer oavsett energislag. I kravspecifikationen enligt FEBY 

2012 ställs skallkrav där både byggnadens värmeförlusttal (VFT) och byggnadens års energi 

användning ska klaras. VFT för klimatzon III enligt FEBY 2012 är 15 W/m
2
 Atemp (Se tabell 

6) (Erlandsson et al., 2012).  

 

                                                           
3
 Sverige ledande på värmepumpar 
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Byggnadens specifika energianvändning för lokaler, skolor och förskolor i zon III ska inte 

överstiga 45 kWh/m
2
 och år för icke elvärmda byggnader, och 25 kWh/m

2
 och år för 

elvärmda byggnader (Se tabell 2). Här skiljer sig definitionen om elvärmd byggnad i 

förhållande till Boverkets byggregler. Detta innebär att byggnader med olika slag av elvärmda 

system för uppvärmning och varmvatten, inklusive värmepumpar, räknas som elvärmda 

byggnader oavsett installerad effekt. De byggnader som har antingen elvärmda system eller 

renodlade icke elvärmda system anses som renodlade system. För byggnader med blandade 

energityper används krav för viktad energi (Eviktad) ( Se tabell 3) Tabellen visar att maximal 

viktad energi för zon III inte ska överstiga 63 kWhviktad/m
2
. Viktad energi kan beräknas med 

formell: Eviktad=2.5Eel + 0.8Efjv + 0.4Ekyla + Eö där Eö är övrig levererad energi som till 

exempel biobränsle, naturgas mm (Erlandsson et al., 2012). 

 

Tabell 2: Maximal levererad årsenergi (FEBY 2012) 

Lokaler, skolor och förskolor 

[kWh/m2Atemp, år]    Klimatzon I     Klimatzon II             Klimatzon III 

Max icke elvärmda       53 49 45 

Max elvärmda              29 27 25 

 

Tabell 3: Viktad energi  

[kWhviktad/m2Atemp] Klimatzon I          Klimatzon II              Klimatzon III 

Max Eviktad 73 68 63 

 

Utöver de ovannämnda kraven och rekommendationer gällande maximal effekt och 

energianvändning i passivhusen finns även krav på klimatskal och lufttäthet. Luftläckning ska 

vara maximalt  0.30 l/s m
2
 vid en tryckdifferens på 50 Pa, och byggnadens genomsnittliga 

fönster U-värde ska inte överstiga 0.80 W/m
2
K för passivhus och  0.90 W/m

2
K för 

minienergihus. Det finns även krav för ljud, termisk komfort, mätningar av vatten och energi 

samt ventilation. 

 

Byggnaderna som uppfyller kraven uttryckta i kravspecifikationen kan klassas som passivhus 

av Energimyndigheten. 

Förutom de krav som finns i kravspecifikationen ska det alltid uppfyllas krav enligt boverkets 

byggregler för att kunna bygga nybyggnation (Se tabell 4 och 5). Tabell 4 visar de krav som 

ställs för icke eluppvärmda lokaler och tabell 5 visar krav för eluppvärmda lokaler
4
. Detta 

innebär att lokaler ska vara utformade så att byggnadens specifika energianvändning inte ska 

överstiga 80 kWh/m
2 

Atemp och år i zon III för icke eluppvärmda lokaler respektive 55 

kWh/m
2 

Atemp och år för eluppvärmda lokaler. För eluppvärmda byggnader ställs strängare 

krav då maximal installerad effekt för uppvärmning inte ska överskrida 4.5 kW och för 

byggnader med större yta än 130 m
2 

gäller tillägg 0.025(Atemp-130). Den högsta möjliga 

genomsnittlig värmegenomgångskoefficient för båda typer av byggnader är 0.60 W/m
2
K.  

                                                           
4
 Definition för eluppvärmda byggnader finns under fotnot 2 
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qmedel är genomsnittliga specifika uteluftsflödet för ventilationen under hela 

uppvärmningssäsongen med hänsyn till driftstider , exempelvis helger eller vardagar. Det 

innebär att utökade uteluftsflöden beräknas för den driftstid som är aktuell och sedan fördelas 

på tiden för hela uppvärmningssäsongen (Boverket, 2012).  

 

Tabell 4: Lokaler som har annat uppvärmningssätt än elvärme (BBR19) 

 

 

Uppvärmningssäsongen är den tidsperiod det behövs att tillföra energi för att värma 

byggnaden. Uppvärmningsperioden beror på var i landet byggnader står, hur energieffektiv 

byggnaden är och vem som använder den.  

 

Uteluftsflöde som används för att kyla byggnaden räknas inte i qmedel. (Boverket, 2012) 

 

Tabell 5: Lokaler med elvärme (BBR19) 

Klimatzon I II III 

Byggnadens specifika  

energianvändning  

[kWh/ m
2
 

Atemp och år]  

 

95 75 55 

+ tillägg då uteluftsflödet av 

utökade hygieniska skäl är 

större än 0,35 l/s per m2 i 

temperaturreglerade 

utrymmen. Där qmedel är det 

genomsnittliga specifika 

65(qmedel-0,35) 55(qmedel-0,35) 45(qmedel-0,35) 

Klimatzon  I II III 

Byggnadens specifika  

energianvändning  

[kWh per m
2
 

Atemp och år]  

 

120 100  80 

+ tillägg då uteluftsflödet av  

utökade hygieniska skäl är  

större än 0,35 l/s per m2 

 i temperaturreglerade 

utrymmen. Där qmedel  är det  

genomsnittliga specifika  

uteluftsflödet under 

uppvärmningssäsongen och  

får högst tillgodoräknas  

upp till 1,00 [l/s per m2]. 

 

110(qmedel-0,35) 90(qmedel-0,35)  70(qmedel-0,35) 

Genomsnittlig 

värmegenomgångskoefficient 

[W/m
2
K] 

 

0,60 0,60  0,60 
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uteluftsflödet under 

uppvärmningssäsongen och 

får högst tillgodoräknas upp 

till 1,00 l/s per m
2
 

Installerad eleffekt för 

uppvärmning [kW] 

5,5 5,0 4,5 

+ tillägg då Atemp är större  

än 130 m 

0,035(Atemp - 130) 0,030(Atemp - 130) 0,025(Atemp - 130) 

+ tillägg då uteluftsflödet  

av utökade kontinuerliga  

hygieniska skäl är större  

än 0,35 l/s per m
2
 

 i temperaturreglerade 

utrymmen.  

Där q är det maximala  

specifika uteluftsflödet vid  

DVUT. 

0,030(q-0,35)Atemp 0,026(q-0,35)Atemp 0,022(q-0,35)Atemp 

Genomsnittlig 

värmegenomgångskoefficient  

[W/m
2
K] 

0,60 0,60 0,60 

 

Boverkets byggregler om energihushållning avser byggnadens energianvändning som 

levererad, eller köpt energi, för uppvärmning, kyla, tappvarmvatten och byggnadens fastighets 

energi (BBR 19, 2011). Detta resulterar i att lokalens / husets egenproducerade energi från till 

exempel solceller eller värmepumpar inte räknas här. Data från enbart köpt energianvändning 

hos en fastighet ger inte en helhetsbild av den totala energianvändning vilket gör det svårare 

att bedöma byggnadens verkningsgrad. Kraven på endast köpt energi leder till oklarhet i 

klimatskalens kvalité och isolering av själva byggnaden samt ovisshet om dess 

energieffektivitet. Det kan döljas flera fel i installationslösningar (Sandberg, 2011). 

 

Sverige har som mål att minimera energianvändningen och göra byggsektorn mer 

energieffektiv. Med de krav på köpt energi som ställs av Boverket kan det bli svårt att nå upp 

till de miljömål som ställs från både EU och regeringens sida. En rad av både politiker och 

företagsledare anser att byggreglerna ska vara teknikneutrala för byggnader med olika slag av 

uppvärmningssystem och ställa krav på andel använd energi i stället för andel av köpt energi. 

Uppvärmningssätt av byggnader ändras under historiens gång men klimatskalets utformning 

är mer konstant. För att bygga energieffektiva byggnader med minimal energianvändning och 

miljöpåverkan ska man koncentrera sig på klimatskal vars byggteknik ska prestera framtidens 

energisystem. Detta kommer att påverka byggkonstruktionen och ge stimulanser att bygga 

mer energieffektivt för ett hållbart samhälle (SvD, 2013).  

2.4 Passivhustekniken  

Passivhustekniken betyder att byggnaden värms upp ickekonventionellt, det vill säga utan 

hjälp av element, radiatorer eller golvvärme. Det innebär att värme alstras genom personlig 

värme av de boende (närvarande) och hushållsapparater, belysning samt solfångare. Stor 

betoning görs på isolering, lufttäthet och värmeåtervinning från ventilationssystem (Feis et al., 



17 

 

2005). I kombination med värmeväxling, solljus och god isolering, som omfattar välisolerade 

fönster och dörrar samt tät klimatskal, reduceras värmeförlusterna. 

Syftet med energismarta byggnader är att åstadkomma hög termisk komfort  under alla 

årstider, nå god kvalité på inomhusmiljö och minimera andel köpt energi. Byggnation av  

passivhus (lågenergihus) innebär stor koncentration på täthet och minskning av 

värmeförlusterna. För att byggnaden ska klassas som passivhus ska den besvara flera krav 

som är formulerade av en grupp experter vid Forum för energieffektiva byggnader och 

utryckta i senaste kravspecifikationen FEBY 12 (Se tabell 6). 

Tabell 6: Krav på värmeförlusttal för passiv hus (FEBY 2012) 

[W/m
2
Atemp]      Klimatzon I Klimatzon II                     Klimatzon III 

Max VFTDVUT          17 16 15 

 

Central pelare i den svenska kravspecifikationen är byggnadens värmeförlusttal som ska vara 

högst 15 W/m
2
 Atemp i klimatzon III.

5
 Värmeförlusttal (VFT) omfattar byggnadens 

värmeförluster vid DVUT för transmission, luftläckage och ventilation. Värmeförlusttal i den 

nya kravspecifikationen används istället för värmeeffektbehov i den föregående 

kravspecifikationen (enligt FEBY 2009) men utan avdrag för intern värme och sol. Detta ska 

gälla vid innetemperatur  +21 
o
C vid dimensionerade vinterutetemperatur DVUT, det vill säga 

när det är som kallast ute.  

För att uppfylla den internationella kravspecifikationen för passivhus ska istället 

värmebehovet vara högst 15 kWh/m
2
 år, total primärenergianvändningen inte överskrida 120 

kWh/m
2
 år och lufttäthet max 0,6 1/h (Passiv Hous Institut, 2007). Svenska och 

internationella krav skiljer sig av den orsaken att svensk standard har som mål att minimera 

värmeförlusterna medan internationella krav riktar sig till att hantera intern energikonsumtion 

utifrån given data. 

Ju mindre värmeförlusterna är desto lägre är energianvändningen. Det finns dock särskilda 

omständigheter som spelar stor roll för byggnadens förutsättningar att nå en 

lågenergiförbrukning. 

För att bygga energieffektiva lokaler kan Kyotopyramiden användas som en vägledning (Se 

Figur 1 nedan). Kyotopyramiden är en internationellt etablerad modell för energieffektiva 

byggnader. Grundtanken med pyramiden är att bygga så energieffektivt som möjligt med 

användning av god byggteknik med installationstekniska lösningar samt byggnadens 

utformning. Grunden i Kyotopyramiden ligger i byggnadens utformning vilken påverkar 

inomhusmiljön och klimat samt värmebehovet. Därefter väljs tekniska lösningar som har stort 

inflytande på energianvändningen. Till sist, när åtgärder som reducerar energibehovet och 

energiförluster är klara väljs energikälla (Ekelin, Tegman och  Persson, 2012). 

                                                           
5
 Klimat zon III är den zonen som analysen riktar sig till. 
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Figur 1: Kyotopyramiden (UFOS 2012) 

3. Klimatskal lågenergihus 

  

”Byggandens klimatskärm ska vara så tät att krav på byggnadens specifika energianvändning 

och installerad eleffekt för uppvärmning uppfylls.” (BBR 19, 2011) 

Byggnadens klimatskal är en nyckelpunkt i byggprocessen som har stor effekt på 

värmeförlusterna och energianvändning. Ett bra klimatskal karakteriseras av god 

värmeisolering, lufttäthet och ett minimalt antal köldbryggor, vilka även är svaga punkter för 

passivhusen. Av de anledningarna är det angeläget att installera rätt ventilationssystem vid 

byggnation av lågenergihus och höja dess luftkvalité inomhus. Dessutom är det viktigt att ta 

tillvara inomhusvärme som annars kommer att försvinna, vilket innebär att det 

rekommenderas att installeras ventilationssystem med värmeåtervinning. För att spara 

ytterligare energianvändning behövs installeras energieffektiva hushållapparater och 

värmesystem. Ju bättre byggnadens klimatskal är desto enklare blir värmesystemet. 

 

3.1 Värmegenomgång 

 

Byggnadens isolering kännetecknas av värmegenomgångskoefficient. 

Värmegenomgångskoefficient betecknas som U-värde och anger hur bra isolerade 

byggnadsdelarna är. Byggnadsdelar i den här sammanhangen innebär sådana byggdelar som 

väggar, golv och tak.  

 

Den högsta genomsnittliga värmegenomgångskoefficienten (Um), eller byggnadens totala 

värmeisolerande förmåga, för de byggnadsdelar som omsluter byggnaden (Aom) får inte 

överskrida 0,50 W/m
2
 K i bostäder och 0,70 W/m

2
 K i lokaler ( Wickman, 2010). I ett 

energismart hus strävar man efter ett U-värde som inte ska överstiga 0,10 W/m
2
K.  
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Ju lägre U-värdet är desto bättre är isoleringen och ju bättre isoleringen är desto lägre är 

energibehovet. Väl genomförd isolering är en bra lösning för en hållbar byggnation (Karlsson 

och Moshfegh, 2006). 

 

3.2 Formfaktor 

 

För att nå energismarta byggnader med låga värmeförluster samt god inomhusmiljö under 

vinter som sommar är det inte tillräckligt med att skapa endast god isolering. Utöver 

isoleringen ska sådana faktorer som lufttäthet, ventilation och värmeåtervinning tas i akt. 

Dessutom är byggnadens orientering av stor vikt, uppglasning och utformning. 

Värmeförlusterna som kommer genom klimatskal kan motverkas av byggnadens formfaktor 

som påverkas av byggnadens form, utskjutande partier, antal hörn i huset men även antal 

våningar (Sandberg, 2011). Tvåvåningsbyggnad har, till exempel, mindre omslutande arean, 

vilket innebär att det blir mindre antal köldbryggor och därför även minskade värmeförluster.
6
 

En annan fördel med att bygga tvåplansbyggnad är lägre ekonomiska utgifter för 

nybyggnation.  Formfaktor, som har inflytande på värmeförlusterna, blir lägre med 

byggnadens utformningen uppåt, det vill säga ju fler våningar byggnader har (Se Figur 2 

nedan).  

 

I den här analysen, som nämnts tidigare, ligger fokus på förskolor vilket av ovan nämnda 

fördelar med tvåvåningsplansbyggnad, väcker nyfikenhet  om praktisk trivsel för småbarn och 

personal i en tvåplansförskola. En av de få passivhusförskolor som har varit byggda med 

tvåplanslösning är Skogslundens förskola i Åkersberga. Tvåplanslösning upplevs inte som 

problematisk och det fungerar mycket bra då de stora barnen är placerade på övre våningen 

och de små på markplan. En nackdel med tvåplanslösningen är de få sammanträffanden 

mellan avdelningar. 
7
 

                                                           
6
 S. Ruud, Teknisk licentiat, SP Energiteknik. Personlig kommunikation 2013-06-17 

7
A. Persson, Förskolechef vid Skogslundens förskola i Åkersberga.  Personlig kommunikation 2013-05-13 
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Figur 2: Formfaktor  

 

3.3 Lufttäthet 

 

Kraven på energianvändningen som ställs av Boverket riktar byggsektorns fokus på lufttät 

klimatskal. Lufttätheten är en avgörande aspekt för andelen av energianvändningen. 

Dessutom visar genomförda studier som har haft fokus på Sveriges första passivhus i Lindås 

stor vikt av byggnadens lufttätheten vilket påverkar användarnas energibehov (Wall, 2005). 

 

Andra orsaker till att man ska bygga lufttätt är att motverka fuktskador. Luft som läcker 

genom otäthet i klimatskalet kyls av. När temperaturen sjunker  kondenseras vattenånga ur 

luften vilket gör att byggkonstruktionen övergår till att vara fuktig. En förekommande 

konsekvens av fuktskador är mögel och röta. Att bygga lufttäta hus påverkar även 

inomhusklimatet. Vid de tillfällen då luft läcker genom otätheten förekommer oönskad 

nedkylning av byggnaden, vilket lägger grund för drag kring fönster och dörrar och kalla 

golv. Tätt klimatskal för med sig bättre luftkvalité, vilket betyder att ventilationssystemet 

filtrerar bort oönskade partiklar från den tillkommande luften (Wahlgren, 2010).  

 

Med andra ord har luftläckage allvarliga följder för byggnader i form av fuktskador och hög 

energianvändning samt höga driftkostnader. Det som orsakar luftläckage i klimatskalet är 

tryckskillnad över klimatskalet och öppning i klimatskalet där luft kan läcka igenom. Det 

innebär att för att hindra läckage krävs att tryckskillnader över klimatskalet ska vara minimala 

samt att öppningar i klimatskalet ska vara stängda. 

 

Skälet till att luftläckage förekommer ligger i vindpåverkan, termisk effekt och mekanisk 

ventilation inne i byggnaden. Vindpåverkan uppstår vid kraftiga vindar och för att åtgärda 

vindpåverkan ska man placera byggnaden i ett skyddat landskap. Om byggandet planeras i 

öppna landskap kan vindpåverkan minimeras då byggnaden är omgiven av träd. Bland 

stadsbebyggelse är vindpåverkan alltid mindre.  
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Nästa drivkraft för luftläckage förekommer vid termisk effekt vilket orsakas av tryck 

skillnader över klimatskalet. Varm luft är lättare än kall luft. Vid uppvärmningen går luften 

uppåt och kall luft som sugs in genom otätheter i klimatskalet stannar i nedre delen av 

byggnaden. Det innebär också att varm luft som går uppåt i en kall vind kondenseras och 

friger fukt i luften. Detta orsakar mögelskador (Wahlgren, 2010). 
8
 

 

3.4 Ventilation 

 

Beroende på luftläckage genom väggar och tryckskillnader över klimatskalet varierar 

byggnadens lufttäthet.  

 

En viktig del som påverkar tryckbilden i en byggnad är ventilationstyp. I en byggnad med 

självdragsystem blir det övertryck i de övre delarna av byggnaden och undertryck i de nedre 

delar. Självdragsystemet innebär att frisk luft kommer in genom otätheter eller öppningar och 

förorenad luft kommer ut genom en frånluftskanal från kök och badrum (Energimyndigheten, 

2011). Systemet fungerar bäst på vintern då temperaturskillnader mellan ute och innemiljö är 

stora. Därför ser man då tydligt tryckbilden i husen med självdragsystem.  

 

Vid frånluftsventilationssystem är det fläktstyrdsystem som drar luften ifrån kök och badrum. 

Luften som kommer in i byggnader fungerar på samma sätt som i självdragsystem, det vill 

säga genom otäthet eller öppningar i byggnader. Vid frånluftsventilationen skapas undertryck 

i byggnader. 

 

Bra ventilationssystem minimerar fuktrisker. De rekommenderade FTX ventilationssystem 

anses oftast effektiva på grund av mindre tryckskillnader. 

 

3.5 Fukt 

 

I och med att byggkonstruktion har blivit mer värmeisolerad har den även blivit mer känslig 

för skador. Det är av stor vikt att skydda känsligt material ifrån fukt i byggskedet. I en rapport 

gjord av Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP) visar undersökningen att i lågenergihus 

och passivhus är isoleringsgraden så tjock att byggnadens vindsutrymme blir mer känsligt för 

fuktskador. De yttre delarna av byggskalet blir kallare ju kallare  ute- temperaturen är och ju 

mer isoleringen som används (Sikander et al., 2009). Således, om fukt kommer in vid 

driftskedet har det svårare att torka ut i förhållande med ytor som har mindre isoleringsmängd 

och därför relativt varmare utsida av byggskalet. 

 

Tabellen demonstrerar temperatur och relativ fuktighet på vinden med olika isolerings 

tjocklek samt ventilationens förmåga att föra bort fukten.
9
 

                                                           
8
 B. Isamukhamedov, Arkitekt, Projektengagemang kring arkitektur. Personligt kommunikation 2013-05-14 

9
 Beräkningen har gjorts för en byggnad vid innetemperatur  20°C och utetemperatur -5°C, relativ utefuktighet 

95 % utan solstrålnings eller nattutstrålnings inflyttande och att ingen fukt tillförs inifrån. 
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Tabell 7 : Temperatur och relativ fuktighet på en vind samt ventilationens förmåga 

att föra bort fukt. 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Isolermängd Temperatur   Relativ          Fuktupptaggning 

                                           fuktighet  

mm                      °C               %                     g/m3 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

100                     -1,9              74  1,08 

200                     -3,3  83  0,64 

300                     -3,9  87  0,46 

400                     -4,2  89  0,38 

500                     -4,3  90  0,34 

600                     -4,4  91  0,32 

700                     -4,5  91  0,29 

 

 

Studierna visar att redan i ett tidigt skede av isoleringen ökar risken för fuktskador och ju mer 

mängd av isoleringen som används desto större risk för fuktgenombrott. Därför är det 

väsentligt att noggrant följa kraven som ställs och ha kompetens och kommunikation mellan 

samtliga aktörer samt kontrollera varje byggskede under projektets gång.  

 

Forum för energieffektiva byggnader avser materialkrav för att förhindra fuktskador. Material 

som används för passivhusbyggandet ska inte ha mikrobiologisk påväxt av onormal mängd 

eller ha avvikande lukt. Enstaka påväxt på trä slipas eller hyvlas bort. Fuktkvot som 

rekommenderas för trä ska inte överstiga 0,20 kg/kg under byggtid som gäller även 

leveransfuktkvot till byggarbetsplatsen. Det innebär att materialet behöver skyddas mot 

aggressiva väderförhållanden. Vid inbyggnad och under förvaltningsskedet ska fuktkvot inte 

överskrida 0,16 kg/kg. Här omfattas rutiner för fuktsäker skötsel av byggnader och reguljära 

kontroller av fukt utveckling. 

 

När det gäller golvmaterial ska kritiskt fukttillstånd enligt materialtillverkare och Hus AMA 

98
10

 för mattor , lim, spackel underskridas och uppmättas av Rådet för ByggKompeten 

(RBK), auktoriserad fuktkontrollant eller likvärdig (Erlandsson et al., 2012) 

 

3.6 Köldbryggor 

 

Den svaga punkten i byggnader är  möten mellan olika byggnadsdelar (Se figur 3) då det 

förekommer transmissionsförluster vilket leder till obehövligt stora energikostnader och 

försämrad inomhuskomfort.  

 

Det som är avgörande för transmissionsförlusterna i ett passivhus är köldbryggorna. En 

köldbrygga är i regel en del i konstruktionen som har hög värmeledande förmåga som bryter 

igenom isoleringsmaterialet. För att motverka den negativa effekten av köldbryggan ska 

                                                           
10

 AB Svensk Byggtjänst 
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skarvarna mellan olika typer av anslutningspunkter i klimatskalet vara noggrant utförda och 

välisolerade. Detta gäller till exempel golv och yttervägg, yttervägg och fönster, yttervägg och 

dörr, yttervägg och tak, genomföringar i tak, yttervägg och hörn. Det kan även förekomma 

köldbryggor i regelväggs reglar (Johannesson och Olsen, 1996). 

 
Figur 3: Köldbryggor 

 

Det krävs fördjupad forskning och förbättring i byggtekniken för att minimera köldbryggor så 

mycket som möjligt med tanke på fuktproblem som kan uppstå på grund av kondens. Denna 

kan grundas om klimatskalet skulle läcka. I detta fall ökar värmeförlusterna genom 

klimatskalet vilket i sin tur kan orsaka kondens och skador i konstruktionen. Man säger att ett 

passivhus klarar av en otäthet som är stort som en handflata vilket motsvarar ungefär tusen 

spikhål (Granbom och Thorn, 2007).  

 

Av de anledningarna är det viktigt att ha omsorg om detaljerna både vid planering och i 

byggskede. Täta kontroller med tydlig verifiering enligt kravspecifikationen är de 

utgångspunkter för att lyckas med projektet. 

 

4. Skogslundens förskola i Åkersberga 

 

Energismarta lokaler tar allt mer plats i Sveriges byggindustri. En kompakt byggnads 

utformning, rätt orientering enligt ljusinsläpp, lufttäthet och anpassad ventilationssystem är 

nyckel till lyckad lågenergihus. Lokaler som byggs enligt passivhus kriterier har ca 10 – 15 

procent mer merkostnader än konventionellt byggda lokaler (Kreutzer, 2013). 
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Bild 3: Skogslundens Förskola  

 

Skogslundens förskola är Sveriges första internationellt certifierade passivhus. Skogslundens 

förskola i Österåker byggdes klar 2010. Det är en tvåvåningsbyggnad om 877 kvm och 

erbjuder plats för 90 barn. Forskolan drivs av den privata aktören Lundens förskolor AB. 

”Kostnaden för byggandet var ca 10-15 procent högre än för konventionell förskola och 

drivkostnader för passivhus förskola efter ett år brukning är ca 60 procent lägre än i andra 

förskolor hos samma fastighetsägare”.
11

 

 

4.1 Konstruktion 

 

Förskolans utformning är kompakt. Anslutningar mellan varma och kalla ytor är reducerade 

på grund av att balkonger och dekoration på fasaden inte är anslutna till varma delen av 

fasaden. Detta minimerar risk för köldbryggor. 

Konstruktionen består av lättreglar för ytterväggar och stålkonstruktion för stommen. Som 

isoleringsmaterial valdes lösullisolering med cellulosafibrer. 

 

Konstruktionsdata för Skugslundens förskola 

 

Konstruktionen består av bärande betongstomme och trä-lättregelsystem med cellulosa 

isolering. Förskolans klimatskärm består av yttervägg som är 300 mm lättregelvägg och 95 

mm installationsvägg av cellulosaisolering med U = 0,11 W/m
2
K.  

Platta på mark: 350 mm cellplast och 150 mm glasskum, U= 0,09 – 0,17 W/m
2
K 

Tak: 500 mm cellulosaisolering, U= 0,08 W/m
2
K. Sedumtak. 

Fönster: 3-glasfönster, argonfyllning, 

Ug=0,5 W/m
2
K, g = 0,5, (Ug-värde är ett uttryck för värmeförlusten genom rutans  

mitt. Ju lägre Ug-värde, desto mindre värmeförlust.) 

Uw mont= 0,62 – 0,76 W/m
2
K samtliga är certifierade passivhus fönster. 
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Ytterdörr: Ud= 0,77 W/m
2
K 

 

Förskolans utformning är kompakt med ett sedumtak och solfångare. Sedumtak är en attraktiv 

lösning som även är bra för miljön. Det gör att växterna i taket drar åt sig det förorenade 

regnvatten som annars hade gått i dagvattenbrunnar. Dessutom är detta ett bra alternativ för 

att skydda taket mot solinstrålningen. Alla tak som har lutning mindre än 27 grader passar för 

sediment tak, dock är det av stor vikt att göra ett bra förberedande arbete för att resultatet blir 

hållbart (Byggahus, 2010). 

 

 Solfångare på taket fungerar för att värma vattnet i centrala ackumulatortanken. Solfångare är 

vald som vakuumrör och placerad på sydvästsidan som solavskärmning för samlingsrummet. 

Resultatet av solfångarens lönsamhet visar dock att solvinster blir mindre än det hade 

beräknats. Det beror på mindre sol i Åkersberga under mätåret, skuggning av omgivande 

skog, placering av solfångaren är inte den optimala samt eventuellt åtgärd av 

vakuumrörsjustering behövs. Dessvärre ligger snö på vakuumröret under vinterhalvåret som 

inte rensas bort. Levererad energi från solfångare under första året var 2470 kWh vilket är 

nästan dubbelt så lite än beräknade 5160 kWh (Kreutzer, 2011). Bergvärmepump och 

solvärme står för uppvärmning som distribueras med hjälp av tilluften. En luftburen 

markkollektor förvärmer uteluften vintertid och förkyler den under sommartid. 

 

Den totala energianvändningen för förskolan ligger på 60 kWh/m
2
 Atemp år och köpt energi för 

värme och varmvatten samt fastighets el motsvarar 23 kWh/m
2
 år vilket är mindre i 

förhållande med BBR värden för eluppvärmda hus som är 55 kWh/m
2
 år, dock högre än 

beräknat (Kreutzer, 2011).  

 

Trots den välisolerade konstruktion upplevs ett av rummen, hörnrummet, relativt svalt under 

vinterhalvåret och ett annat rum längst hörnet upplevs som en aning kvavt under sommartid. 

Luftflödet anses vara bra och personalen upplever frisk luftkvalité inomhus. Under 

studiedagar när barnen är frånvarande tycks lokalerna rätt så kalla. Sommarhalvåret upplevs 

som behagligt dock öppnas fönstren ibland ”för att motverka bacillspridning bland barnen”.
 12

 

Men i övrigt trivs både personal och barnen bra på Skogslunden, enligt Anna Persson.  

 

5. Konstruktionslösningar för energismarta byggnader 

 

Idag har byggsektorn en rad olika alternativ för konstruktionslösningar som är lämpliga för 

energieffektiva byggnader. Det finns däremot inget som säger vilket material för konstruktion 

eller isolering man ska använda. Det finns inget rätt eller fel, dock är det viktigt att man har 

kunskap att bedöma vad som är lämpligt för ett viss projekt samt att det inte skadar miljön. 

 

Det finns olika konstruktionslösningar. Väljer man värmeisolering i form av mineralullskivor 

bör man välja flera skikt. Vertikala lättreglar, exempelvis, med liv av en tunn, träbaserad K- 
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skiva och högisolerande material som mineralull eller cellulosafiber mellan reglarna ger en 

optimal lösning. Även korsande massiva träreglar är också ett bra alternativ (Gross, 2010). 

 

‖För att få ett energisnålt hus måste man i första hand satsa på att bygga en bra stomme. 

Den ska vara torr, välisolerad och tät.‖
13

  

 

Således, en av de viktiga faktorerna för att nå upp till de krav som ställs för energismarta 

byggnader är lufttät klimatskal, då tätskiktet spelar en stor roll i lufttätheten och 

fuktsäkerheten. Utan lufttätning fungerar inte isolering.  

 

Val av exempelvis träfiberisolering skulle behöva någon form av tätskikt som är fuktsäker och 

klarar av täthetskraven eftersom träfiber transporterar fukt. Därutöver är det nödvändigt att ta 

hänsyn till det yttre tätskiktet som ska vara mer diffusionsöppet än det inre tätskiktet. 

Diffusionsöppen tätskikt, eller ångbroms, främjar till att fukten som kommer in kan ledas ut 

ur väggen och torka byggfukt. Det inre tätskiktet, ska ligga minst 45 mm in i installations 

väggen för att förhindra eventuella skador vid installationsarbeten. På det sättet skapas 

installationsskikt för att elinstallationer inte ska skada ångspärren. Dock bör den placeras max 

30 procent in i isoleringen för att förhindra kondensering av fukten (Sandberg, 2011).  

 

 
Bild 4: Lättregelvägg (ATON teknikkonsult AB) 

 

Bild 4 visar en demovägg för Skogslundens förskola i Åkersberga. Det är en lättregelvägg 

med cellulosaisolering, 300 mm för ytterväggar och ett installationsskikt på 95 mm innanför. 

Fiberduken, eller tätskikt, som valdes ligger i väggen. Fiberduken vars bredd är 3 meter drogs 
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ut i 6 meters längd för att läggas över två plan. Detta ska göras för att minimera läckage risker 

vid anslutning av mellanbjälkslaget. Skarvar av den lufttäta fiberduken som markeras med 

färg tejpas med skarvtejp (Se figur 4 nedan). Tejpen är  lufttät och drar ner fuktrisker. Från 

samma figur, 4, ser man att även mellanbjälkar som är placerade på stålkonstruktioner hamnar 

innanför tätskiktet vilket gör konstruktionen lufttät. Ett mellanbjälklag är gjort för att skilja 

den nedre våningen från den övre.  

 

De flesta fuktskador sker på grund av dålig lufttäthet. Därför är det viktigt att tätskiktet ska 

vara diffusionsöppen och inte diffusionstät. Diffusionstäta skikt gör att byggnaden blir mer 

känslig för fukt och mögelskador. Idag finns sådana ångbromsar som kan öppna sin struktur 

på sommaren och stänga på vinter. Det är betydelsefullt att inomhusluften vintertid inte 

tränger sig in i konstruktionen och kondenseras i de kallare delarna. Luftfuktigheten inomhus 

är relativt låg under denna period vilket gör att ångbromsens ånggenomgångsmotstånd ökar 

och därför minskas fuktgenomgång in i konstruktionen. (Isover, 2006) 

 

 

 
 

Figur 4: ( ATON teknik konsult) 

 

5.1 Grundkonstruktion 

 

När det gäller grundkonstruktionen visar erfarenheter att betongplatta på mark som läggs på 

värmeisolering samt effektiv kantisolering har bra funktion ur fuktsäkerhetsperspektiv. 

Betongplatta i sig fungerar som värmedepå och därför är det även effektivt ur energisynpunkt. 
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För att denna konstruktionslösning ska fungera i energieffektiva byggnader behöver man extra 

grundisolering vilket innebär att isoleringstjockleken bör vara minst 300mm. Sådan typ av 

grundkonstruktionslösningar tillämpades i Skogslunden förskola och villa Björken. 

Värmeisolering valdes i form av cellplast. Båda byggnaderna är passivhus byggda enligt 

internationell passivhus standard. I förskolan valdes 300 mm isolering mot mark och 250 mm 

utanför kantbalken. Både i villan och i förskolans grund finns även foamglas. Foamglas 

isolering är isolering som tillverkas av glas, där den största delen är returglass. Dessutom är 

den tryckhållfast och är även vatten-, luft- och ångtätt.
14

 Villa Björkens grund, exempelvis, 

består av dränerande lager vilket är täckt av 50 mm foamglasisolering. På detta byggdes 300 

mm tjock kantbalk av samma foamglas som är grund för ytterväggarna. Golvet består av 

2x100 mm lager av cellplastisolering som ligger på foamglasisoleringen och täcks av 100 mm 

betongplatta, på denna lades plastfolie och 70 mm cellplast, sedan trägolv 
15

. (Se bilaga 1)  

 

Anslutningar mellan grunden och ytterväggar är ett känsligt område vilket innebär att stor vikt 

ska läggas på att eliminera köldbryggor. 

  

En sådan konstruktionslösning för grund med platta på mark kan föra med sig risker för radon 

genomgång i visa geografiska områden. Dock, om alla anslutningar utförs lufttätt så undviker 

man radonrisker. Detta kan göras genom att lägga markplastfilm under grundkonstruktionen i 

vissa fall. 

 

5.2 Villa Björken 

 

Första passivhusvillan som är certifierad enligt internationella krav för passivhusteknik är 

villa Björken. Den byggdes i Upplands Väsby av Fiskarhedenvillan AB och färdigställts 2012 

(Se bilden nedan). 

 

 
Bild 5: Villa Björken  
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Det är en kompaktvilla i två plan med öppen planlösning och har invändig area på 193,2 kvm. 

Villan värms upp med minivärmepump på 3.4 kW och bergvärme. Det används väggvärme i 

form av värmeslingor installerade inne i väggar. 

 

På söderfasaden används solavskärmning samt yttertaket. Från västra sidan används solstyrd 

avskärmning, med detta menas vertikal utvändig markis som aktiveras vid intensiv 

solinstrålningen. Markisen avskärmar ca 90 procent av solinstrålningen samtidigt som den ger 

möjlighet att se igenom den. Taket har delvis solceller och delvis sedumtak. 

 

Ytterväggkonstruktionen har tre skikt fördelade på sandwichelement, eller så kallade besta 

blocks, och två skikt av träregel med mineralullisolering (Se bild 6). Sandwichelement som 

består av plywood – cellplast – plywood är placerad längst ut på väggen sedan tvåskikt av 

träregel, vilka i sin tur har en lufttät duk emellan. Därefter placeras invändiga skivor som till 

exempel gips.  Sandwichpaneler blir allt vanligare idag. Sandwichpaneler eller 

sandwichelement är en form av material konstruktion med sammansatta tunna skikt av ett 

hållfast material. Sandwichpanel består av en kärna, som är isoleringsmaterial och ytskikt. 

Deras fördel jämförd med det traditionella byggmaterialet är att sandwichpaneler har snabbare 

installation och är av hög kvalité utan köldbryggor.  

 

Villans väggtjocklek är ca 50 cm och klimatskalets U värde är 0.084. Anslutningen mellan 

tak, väggar och grund är utan köldbryggor och enligt mätnings specialister är byggnaden 

fuktsäker. Kostnaden för byggnationen av villa Björken är ca 500 000 kronor dyrare än 

byggnation av respektive konventionell villa.
 16
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Bild 6: Demovägg- villa Björken 

 

Bästa blocks som användes av fiskarhedenvillan AB är inte längre tillgängliga som separata 

blocks utan säljs tillsammans med passivhus konceptet av fiskarhedenvillan AB. Blocks 

påminner om stora legobitar och har begränsning upp till tvåplansbyggnader. 

 

Taket har 600 mm lösullisolering och är lufttätt. Det som är intressant är att husets vind är 

utan ventilationssystem förutom två små ventiler i gavlarna. Vinden har hög lufttäthetsgrad 

utan köldbryggor vilket gör den fuktsäker enligt fuktsäkerhets beräkningsspecialister. 

 

5.3 Fönster 

 

Fönster spelar en stor roll i energieffektiva byggnader. Det är en av de komponenter som 

påverkar vår trivsel inomhus. Människor upplever obehag då temperaturen blir för hög eller 

för låg. Vi mår bra när det nås termisk komfort vilket innebär ett tillstånd då kroppen utstrålar 

lika mycket värme som det produceras inom oss. Men det finns även andra faktorer som 

avgör vår termiska komfort som lufthastighet, strålningstemperatur, luftfuktighet, vår klädsel 

och aktivitet (Hacene, B et al, 2011). Det är bara passivhusfönster som har 

strålningstemperatur angenäm för inomhus klimatupplevelsen. Ett passivhusfönster i det 

nordiska klimatet har U-värde 0.80 W/m
2
K och lägre (Erlandsson et al., 2012). Då menas ett 

U-värde som inkluderar glas, fönsterkarm och fönsterbåge. De flesta traditionella fönster ger 

upphov till värmeförlusterna genom värmeläckage vid kanten. Därför är fönster ett viktig 
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element i passivhuskonceptet för att minimera energibehovet och effektbehovet och därmed 

öka energieffektivitet. I de passivhus certifierade fönster ställs det högre krav på isolervärde 

av fönsterbåge och fönsterkarm. Förutom bra isolerade fönster spelar även fönstermontage 

stor roll. Misslyckad fönstermontering för med sig köldbryggor. Därför rekommenderas alltid 

att placera fönstren i isoleringsskiktet och iaktta att fönsterkarmen får utanpåliggande 

isolering. Detta minimerar värmeförlusterna och ger lufttät fönsteranslutning (Kreutzer, 

2013). Likaså var fönsterplacering både i villa Björken och i Skogslundens förskola. 

 

Idag finns det ca ett hundra passivhuscertifierade fönster att välja emellan och det är viktigt att 

ta i akt fönstrets G-värde vilket visar hur mycket solenergi glaset släpper in. Ju högre G-värde 

desto mer gratis solenergi kommer in i byggnaden.  

 

Passivhusfönster kan på motsvarande sätt producera värmeöverskott om de inte är placerade 

på rätt sätt. Det är betydelsefullt att ta hänsyn till tomtens läge och väderstreck vilket är 

nyckeln till rätt fönsterorientering. Med rätt fönsterplacering menas att de stora fönstren 

placeras på södra sidan och de mindre fönstren placeras på norra sidan av huset. Utan 

solavskärmning blir det däremot förekomst av värmeöverskott under sommardagar. 

Solavskärmning kan vara i form av exempelvis takutsprång och markiser (Katunskýa och 

Lopušniak, 2011). Det behövs en genomtänkt solavskärmning på östsidan och på väst sidan 

då solen kan stå lågt. I norra Sverige behövs avskärmningen även på nordsidan då det är lågt 

stående midnattsol. 

 

5.4 Ytterdörr 

 

Ytterdörrar kan vara en stor orsak till värmeförluster. Därför är det nödvändigt med bra 

värmeisolering och lufttätanslutning. Vindfång eller en sluss med två dörrar kan minska 

värmeförlusterna då uteluften bromsas inne i slussen eller vindfång (Gross, 2010). U värde för 

ytterdörrar ska vara under 0,8 W/m
2
K. U-värde för ytterdörr i Skogslundens förskola är 0,75 

W/m
2
K. 

 

6. Fördelar och nackdelar med passivhus 
 

En av de största fördelarna med passivhusen enligt Intressegrupp passivhus i Sverige är att 

värmen stannar kvar i byggnaden, vilket bidrar till minskad energianvändningen. Dock har det 

ökade kostnader på grund av extra tjock isolering, 300-400 mm, och installation av 3 

glasfönster och bättre dörrar samt värmeväxlare för ventilation. Studierna visar att i det 

svenska klimatet ska isoleringstjocklek för väggar vara ca 350 mm och för tak ca 500 mm 

vilket innebär att både vägg- och taktjocklek kommer att vara mer än 500 mm (Imbabi, 2012).  

 

Enligt Christer Harryson, professor i byggteknik vid Örebro Universitet, för 

passivhustekniken med sig stora kostnader både till extra tjocka isoleringsmaterial och höga 

uppvärmningsbehov under vinterhalvåret. De tjocka väggarna stjäl även bo- och markytan vid 

in- eller utbyggnad som för med sig extra utgifter. Han menar att extra tjock isolering är 
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slöseri med material både från byggnadens ekonomiska och dess kvalitets synpunkt  samt att 

det inte tas igen under en livscykelperiod. 
17

 Det finns andra utvärderingar av passivhusenas 

livscykel analys vilka anser att passivhus konceptet inte alltid är energibesparande under 

längre tidsperspektiv. Detta påverkas av sådana faktorer som nämnts tidigare i form av extra 

materialanvändning för byggkonstruktion men också på byggnadens storlek. Ju större 

byggnaden är, desto större är  energi behoven och därmed inte alltid mindre energianvändning 

än i konventionella byggnader ( Stephan et al., 2013) 

 

Nackdelen med passivhus är att det nästan är omöjligt att bygga ut byggnaden utan att skapa 

köldbryggor vilka i sin tur leder till fuktgenombrott in i byggnaden. 

 

7. Träullit för konventionella hus 

 

Att välja konstruktionslösningar för energismarta byggnader beror på byggherre, 

projektledare och andra medparter. Det finns inget rätt eller fel men det är viktigt att ha 

kunskap inom relevant område. För närvarande i Sverige står fyra färdigställda passivhus 

byggda enligt internationella normer för passivhus. Detta är Skogslundens förskola i 

Åkersberga, Villa Björken i Upplands Väsby, Södra Climate Arena i Växjö och 

Trädgårdsstaden förskola i Skövde. Ingen byggnad är den andre lik i konstruktionslösningar. 

 

I analysen betraktades två av de konstruktioner där det användes sandwichpaneller med 

cellplast och träregel med stenull/mineralulls isolering samt lättregelvägg med cellulosa 

isolering. Men det finns även byggnader som saknar passivhuskonceptet, ändå har de relativt 

låg energianvändning. Det gäller konstruktioner byggda av bl a träullit.  

 

Träullit består av världens äldsta material, träull och cement vilket har bindningsroll. Detta 

material är ljudabsorberande, energibesparande och miljövänligt. Den har öppen struktur 

vilket gör att ljudet absorberas. Detta är önskvärt i exempelvis skolor och bibliotek för trivsam 

arbetsmiljö (Träullit, 2012). Träullit har trögvärmeflöde vilket innebär att den lagrar energi 

från belysning och människor under dagen och ger värme tillbaka på nätterna. Detta ger 

energibesparingar i form av lägre uppvärmningskostnader. I en intervju med en av företagets 

medarbetare, så halveras värmekostnaderna med användning av träullit. Materialet har högt 

pH-värde som motverkar mögeltillväxt samt dess trästruktur som hjälper snabbt att avge fukt. 

Dessutom har träullitprodukter hög brandklassen. 

 

Träullit helväggselemt är en homogen och välisolerad produkt som svarar behoven av det  

ökade byggandet idag (Se bild 7). Produkten används mest för byggnation av villor, skolor 

och kontor. Den har enkel montering och kort byggnation vilket sänker byggkostnaderna. 

Dess U-värde är 0,16 vilket i förhållande mot BBR 0,18 U-värde är lägre och dess 

värmelagringsförmåga är 250 kJ/m
2 o

C. Väggtjocklek är 400 mm och kostar 1300 SEK per 

m
2
.  
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Bild 7: Träullit helväggselement 

 

Traullit har luftöppet konstruktion vilket underlättar torkningsprocess men även sådan 

konstruktion behöver tätas vid fönstersmygar och murkrön innan montering av fönster och 

takstolar. En tät anslutning i takkonstruktionen nås genom montering av ett gummiband på 

ångspärren. Sedan viks ångspärren och läggs på murkrön med gummit nedåt och pressas med 

en planka. Därefter är det viktigt att kontrollera om anslutningarna är lufttäta.  

 Dock har den även begränsningar. Träulligt helväggselement är mest optimal för 

enplansbyggnader.  

 

8. Diskussion 

Undersökningen visar att passivhuskonceptet är en relativ ny metod av husbyggnation.  

Nytänkande när det gäller energibesparingar ger bra grund till vidare forskning av 

byggkonstruktioner.  

Sverige är geografisk sätt ett avlångt land och sträcker sig genom olika klimatzoner från 

sydliga Skåne till nordliga Lappland. Studierna visar att de svenska krav som ställs för 

passivhuskonceptet till de tre existerande klimatzoner är olika vilket belyser att den 

byggkonstruktion som passar i klimatzon III kan inte tillämpas i klimatzon I. Jag anser att 

även de tre befintliga klimatzoner skiljer sig internt. Det vill säga att klimatzon III som 

inkluderar exempelvis Skåne och Stockholms län är inte konsekvent eftersom klimatet i  

Skåne och Uppland skiljer sig till en viss del både när det gäller soltimmar och temperatur.  

När det gäller de internationella kraven för passivhus så görs det ingen skillnad på var i landet 

man befinner sig utan samma stränga krav gäller för alla landets regioner.  
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Passivhusbegreppet med dess extra tjocka isolering, nära noll antal köldbryggor och rätt vald 

ventilationsystem är ändock rätt så outforskat område.  De få villor och förskolor som har 

byggts enligt den internationella passivhusstandarden var färdigställda under de senaste tre 

åren och har inte tillräckligt med mätningsdata för att göra en adekvat bedömning när det 

gäller satsning för en sådan nybyggnation. Det gör att en riktig uppskattning av den 

internationella passivhus standarden i det nordiska klimatet kan dröja några år till.  

Inte minst behöver man mer kunskap och utbildning för att kunna forska och tillämpa idén om 

passivhuskonceptet i Sverige. Det finns en internationell utbildning som anordnas av IG 

passivhus
18

 ”Certified European Passiv House Designer” (CEPH) som utbildar ingenjörer och 

arkitekter till certifierade passivhusexperter. Utan de kunskaperna är det nästan omöjligt att 

bygga ett fungerande passivhus enligt internationell standard. 

Dessutom, för att klara passivhus kraven ska byggnaden ha mer än ett plan. Detta gör att den 

omslutande arean minskar vilket har verkan på värmeförlusterna samt fler än 

enplansbyggnaden minimerar ekonomikostnader.  Dock, när det gäller tvåplansförskola så 

finns det delade åsikter. Det som kan vara besvärligt med tvåplansförskola är att barnen som 

vistas på andra våningen kan ha svårt att vara på skolgården lika mycket som barn från 

avdelningar som ligger på bottenplan, dessutom kan trappor upplevas svåra för barn i 

förskoleålder. Å andra sidan, intervjuad personal från Skogslundens förskola upplever inga 

större problem med tvåvåningsplan förutom bristande sammankomster med olika avdelningar. 

Personligen finner jag att lufttäta byggnader med bra till- och frånluftsventilation med 

återvinning (FTX – system) är ett bra sätt att minimera värmeförlusterna och öka 

energibesparingar. Luftläckage  som sker genom otätheter leder till kalla ytor och termisk 

diskomfort vilket är särskilt viktigt i lokaler avsedda för barn. Dessutom orsakar otätheten i 

byggkonstruktionen ett oönskat genomflöde av avgaser och andra kemikalier utifrån, vilket 

påverkar inomhusmiljö och luftkvalité. 

När det gäller byggnader avsedda för barn är det extra viktigt att ta hänsyn till materialet man 

använder vid byggnation av klimatskalet. Idag finns flera olika typer av miljövänliga material 

och en av de är träullit som beskrevs tidigare i analysen. Träullitprodukter som består av 

cementbunden träull har motståndskraft mot brand, mögel och röta. Träullit helväggselement 

är objektanpassade, det vill säga gjuts enligt kundernas önskemål. De har kort monteringstid 

och därför även byggtid vilket ger möjlighet till ekonomiska besparingar. Dessutom har 

materialet hög värmetröghet vilket innebär att värme lagras i byggmaterialet och frigörs in i 

byggnaden när omslutande temperaturen sjunker. 

Betongplatta på mark är ett bra alternativ för grundläggning med isolering under betong. Idag 

används cellplastisolering under plattan. Kanterna runt om plattan är också isolerade vilket 

gör att värmeförlusterna blir obefintliga. En förutsättning till ett bra resultat är även att 

betongplattan ska vara uttorkat från fukt innan man fortsätter med resterande byggandet. 
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Kombination av betongplatta på mark och användning av träullit helväggselement kan vara ett 

alternativ för byggnation av en förskola. Sedumtak som har använts både i Skogslundens 

förskola och villa Björken är ett miljövänligt material som tar hand om ca 50 procent av 

regnvatten (Husguiden, 2011) som annars hade gått till dagvattensystem och är bra tak 

isoleringsmaterial (Perez et al., 2012). Den är resistent mot UV-strålning och har lång 

livslängd, ca 50 år (ca dubbelt så länge som plåttak). 

För att minimera byggkostnader i både passivhus och konventionella byggnader kan man 

integrera både solfångare och solceller i taket. Dock är det av stor vikt att både lutning och 

orientering ska utföras på rätt sätt för att solfångare respektive solceller ska vara funktionella. 

När det gäller byggnadens lufttäthet är det väsentligt med bra isolering runt om integrerade 

installationen för att eliminera köldbryggor mellan anslutningar. 

Som det har nämnts tidigare passivhus byggnation är ett relativt nytt område som jag anser är 

intressant. Det handlar även om risker, både tekniska och ekonomiska. Det finns behov av 

flera mätningar i passivhusbyggnader för att bedöma dess lönsamhet under längre 

tidsperspektiv.  

9. Avslutning 

Som det nämnts tidigare i analysen så finns det inget som hänvisar till att just det ena eller det 

andra materialalternativet passar bättre för byggandet av ett bra passivhus klimatskal. Det som 

däremot kan diskuteras är olika risker vid val av olika material och tekniker.  

Riskbedömningar kan göras utifrån vissa kriterier som exempelvis brandrisk och 

fuktgenombrott (Se bilaga 2). 

En av de största utmaningarna för byggnation av ett fungerande passivhus är att undvika  

fuktskador. För passivhusteknik med extra tjock isolering och mycket täta hus krävs extra stor 

noggrannhet i arbetets utförande. Ett enda litet misstag i klimatskalets konstruktion kan föra 

med sig stora risker för fuktgenombrott. Det handlar dock även om att ställa krav i början av 

byggskedet gällande att ha väderskydd både för materialet och huset när det väl börjar resa 

sig. Eftersom vatten kan tränga in i de flesta material obehindrat, behöver det skyddas från 

nederbörd.   

Köldbryggor som är också en central orsak till fuktvandring ska uteslutas i minsta möjliga 

omfattning. Detta kräver yrkeskunskap och noggrannhet i alla byggskeden. För att förebygga 

fuktrisk via köldbryggor ska regelbundna kontroller under byggandet genomföras. 

En bedömning av konstruktion utifrån brandrisk är mycket viktig när det gäller 

personsäkerhet inomhus. Cellplast som används flitigt som isoleringsmaterial i nutida hus,  

både konventionella byggnader och passivhusbyggnader är lättantända. Materialet har 

visserligen bra isoleringsegenskaper, är billigt och lätt att använda. Men när det gäller 

brandsäkerhet så är cellplasten inte helt riskfri. Det finns olika typer av cellplast och vissa 

sorter är flamskyddsbehandlade vilket gör att brandsäkerheten ökas. Det är dock inte utesluter 

risk för brand. En av alternativen som kan skydda brand, eller fördröja brandspridning är att 
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bygga in cellplastisolering i brandsäkra block, det vill säga att bygga sektionsvis 

(Husbyggaren nr2, 2013). 

Det andra alternativet är att bygga hus av träullit, helväggselement, vilket består av träull. Det 

vill säga att hela väggelementet, ca 400 till 500 mm, innehåller bara träull och cement.  Det 

innebär att man inte behöver extra isolernig i form av, exempelvis, cellplast. Putsskiva på ut- 

och insidan fungerar i det här fallet som extra isolering med vindskyddsskiva och fuktspärr 

emellan på väggens utsida. Kostnaderna för byggnaden av träullit är lika som för en ”vanlig” 

träregelstombyggnad, dock har byggnader av träullit större energibesparingar 
19

. 

Studierna visar att det krävs mer utredning om passivhustekniken för att göra en adekvat 

bedömning. Tekniken som används idag kan utmana byggsektorn till att sträva efter ett 

funktionellt byggande av energieffektiva byggnader och forska vidare för ett hållbart 

samhälle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19

 M. Ryckert, Arkitekt, ansvarig för helväggselement, byggelement och byggtekniska frågor, Traullit.  Personlig 
kommunikation 2013-08-29 



37 

 

10. Referenslista 

 

10.1 Litteratur 

 

Kvernes, M och Yverås, V (2010) ‖Dags att leverera! Från passivhus till energirika 

byggnader‖ Sveriges Byggindustrier 

 

Gross, H (2010) ‖Energismarta småhus: vägledning och råd till byggherrar, arkitekter och 

ingenjörer‖ Gross Produktion 

 

Sandberg, E (2011) ‖Passivhus för skolor och förskolor‖ Sveriges kommuner och landsting 

 

Kreutzer, S (2013) ”Ett klokt val för bästa komfort‖ IG PH (Intressegrupp Passivhus) 

 

Andrén, L och Tirén, L (2012) ‖ Passivhus – en handbok om energieffektivt byggande‖ 

 

Wickman, P (2010) ”Bättre klimatskärm. Att ställa krav och följa upp‖ Utveckling av 

fastighetsföretagande i offentlig sektor (UFOS) 

 

Johannesson, G. Olsen, L. (1996) ―Guidlines for the calculation of thermal bridges‖ NKB 

Committee and Work Reports 1996:10E 

 

Ekelin, S et al., (2012) ‖Bygg energieffektiva lokaler. Lågenergibyggandet i stat, kommun och 

landsting‖ Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (UFOS) 

 

Kreutzer, S (2011) ‖Passivhusförskola Skogslunden. Uppföljning År 1‖ Tyréns AB 

 

Boverkets byggregler (2011) ‖Boverkets författningssamling‖ BFS 2011:26; BBR 19 

 

Sikander, E et al., (2009) ‖Kravspecifikation för passivhus‖ Forum för Energieffektiva 

Byggnader (FEBY) 

 

Erlandsson, M et al., (2012) ‖Kravspecifikation för nollenergihus, passivhus och 

minienergihus. Lokaler‖ Sveriges Centrum för Nollenergihus 

 

Energimyndigheten (2012) ‖Energiläget 2012‖ 

 

10.2 Internet 

 

Wall, M (2008) ‖Lågenergihus – en flora av begrepp‖ VVS-forum ”Värme och energi” 

http://www.cerbof.se/documents/Info/Lagenergihus_VVSForum_april_08.pdf 2013-05-05 

 

Wahlgren, P (2010) ‖Goda exempel på lufttäta konstruktionslösningar‖  SP rapport 2010:09 

http://www.cerbof.se/documents/Info/Lagenergihus_VVSForum_april_08.pdf


38 

 

http://www.sp.se/sv/units/energy/eti/Documents/SP_Rapp_2010_09_Etapp_C.pdf  2013-06-

25 

 

Sikander, E et al., (2009) ‖Lågenergihus och passivhus -vanliga frågeställningar‖ SP rapport 

2009:28 

http://eksempelsamling.bygningsreglementet.dk/file/340600/sp_rapport_2009_28lagenergihus

.pdf 2013-06.25 

 

Dr. Feist, Wolfgang (2005) ―First Steps: What Can be a Passive House in Your Region with 

Your Climate?‖  

http://passive.bg/files/files/83dede941ff2a5e60dd8e0d1cbfc24acFirstStep.pdf 2013-06-20 

 

Granbom, M och Thorn, R (2007) ‖Passivhus det långsiktiga valet‖ Examensarbete 

http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/63898.pdf 2013-06-05 

 

Rönnegren (2010) ”Energi och köldbryggor ur fastighetsägares perspektiv” Examensarbete 

http://www.kth.se/polopoly_fs/1.127749!/Menu/general/column-content/attachment/23.pdf  

2013-06-30 

Husguiden nr 3 (2011) ‖Gröna tak – Sedumtak‖ 

http://www.vegtech.se/upload/files/PDF/Vegtech_husguiden.pdf  2013-06-05 

Husbyggaren nr 2 (2013) ‖Cellplast kräver kunskap‖ 

http://issuu.com/husbyggaren/docs/2013_2  2013-09-02 

Passivhaus Institut (2012) ―About Passive House - What is a Passive House?‖ 

http://passiv.de/en/02_informations/01_whatisapassivehouse/01_whatisapassivehouse.htm  

2013-04-30 

Passivhuscentrum (2007)―Certification as "Quality Approved Passive House" Criteria for 

Residential-Use Passive Houses “ 

http://www.passivhuscentrum.se/sites/default/files/internationell_kravspecifikation_for_passi

vhus_1.pdf  2013-05-16 

 

Hållbarstad.se (2013)‖Passivhuscentrum Västra Götaland – För ett hållbart byggande‖  

http://hallbarstad.se/projects/35-passivhuscentrum-vastra-gotaland-for-ett-hallbart-byggande 

2013-05-16 

 

SvD Opinion(2013)‖Inga hus ska slösa med energi‖ 

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/inga-hus-ska-slosa-med-energi_8011090.svd  

2013-05-10 

 

Byggahus.se (2010)‖Sedumtak‖ 

http://www.byggahus.se/bygga/sedumtak 2013-06-05 

 

http://www.sp.se/sv/units/energy/eti/Documents/SP_Rapp_2010_09_Etapp_C.pdf
http://eksempelsamling.bygningsreglementet.dk/file/340600/sp_rapport_2009_28lagenergihus.pdf
http://eksempelsamling.bygningsreglementet.dk/file/340600/sp_rapport_2009_28lagenergihus.pdf
http://passive.bg/files/files/83dede941ff2a5e60dd8e0d1cbfc24acFirstStep.pdf
http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/63898.pdf
http://www.kth.se/polopoly_fs/1.127749!/Menu/general/column-content/attachment/23.pdf%20%202013-06-30
http://www.kth.se/polopoly_fs/1.127749!/Menu/general/column-content/attachment/23.pdf%20%202013-06-30
http://www.vegtech.se/upload/files/PDF/Vegtech_husguiden.pdf
http://issuu.com/husbyggaren/docs/2013_2
http://passiv.de/en/02_informations/01_whatisapassivehouse/01_whatisapassivehouse.htm
http://www.passivhuscentrum.se/sites/default/files/internationell_kravspecifikation_for_passivhus_1.pdf
http://www.passivhuscentrum.se/sites/default/files/internationell_kravspecifikation_for_passivhus_1.pdf
http://hallbarstad.se/projects/35-passivhuscentrum-vastra-gotaland-for-ett-hallbart-byggande%202013-05-16
http://hallbarstad.se/projects/35-passivhuscentrum-vastra-gotaland-for-ett-hallbart-byggande%202013-05-16
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/inga-hus-ska-slosa-med-energi_8011090.svd
http://www.byggahus.se/bygga/sedumtak


39 

 

Energikontoret Skåne (2010)‖Att bygga energieffektivt‖ 

http://www.ekskane.se/download/18.3f8418f6135cb065b35a0fb/Bygga_energieffektivt_utg2_

2mb.pdf  2013-05- 15 

 

Energimyndigheten (2009)‖Sverige ledande på värmepumpar‖  

http://webbshop.cm.se/System/TemplateView.aspx?p=Energimyndigheten&view=default&ca

t=/Broschyrer&id=e7b77340c87f40ec81dbf716ccdda598 2013-06-12 

 

Energimyndigheten (2011)‖Självdragsventilation‖ 

http://energimyndigheten.se/sv/Hushall/Varmvatten-och-

ventilation/Ventilation/Sjalvdragsventilation/   2013-06-14 

 

Energimyndigheten (2011)‖Från- och tilluftsventilation med återvinning (FTX-system)‖ 

http://energimyndigheten.se/Hushall/Varmvatten-och-ventilation/Ventilation/FTX-system/ 

2013-05-07 

 

Energimyndigheten (2010) ‖ Energimyndigheten satsar på att förändra byggprocessen‖ 

http://www.energimyndigheten.se/sv/Press/Pressmeddelanden/Pressmeddelanden-

2010/Energimyndigheten-satsar-pa-att-forandra-byggprocessen/ 2013-05-05 

 

Boverket (2013) ‖Hur beräknas tillägget till kravnivå på byggnadens specifika 

energianvändning på byggnadens specifika energianvändning på grund av höga 

uteluftsflöden‖ 
http://www.boverket.se/Kontakta-oss/Fragor-och-svar/Boverkets-byggregler-BBR/Om-

avsnitt-9-i-BBR/Energikrav/Hur-beraknas-tillagget-till-kravniva-pa-byggnadens-specifika-

energianvandning-pa-grund-av-hoga-uteluftsfloden-qmedel/ 2013-07-02 

 

Peréz, G et al., 2012 ―Green roofs as passive system for energy savings when using rubber 

crumbs as drainage layer‖ Energy Procedia 30, 452-460 

http://ac.els-cdn.com/S1876610212015706/1-s2.0-S1876610212015706-

main.pdf?_tid=dfd96d12-24e5-11e3-b508-

00000aacb361&acdnat=1380005727_27ec090f555c5eddef3f0dee4ad62cb4 2013-09-24 

 

Adhikari, R.S et al., (2012)―Net Zero Energy Buildings: Expense or Investment?‖ Energy 

Procedia 14, 1331-1336 

http://ac.els-cdn.com/S1876610211045176/1-s2.0-S1876610211045176-

main.pdf?_tid=a98a467c-24e6-11e3-bfc4-

00000aab0f26&acdnat=1380006065_0b4696167343359621be295d32d64f71 2013-09-24 

Katunský,D och Lopušniak, M (2012) ―Impact of shading structure on energy demand and 

on risk of summer overheating in a low energy building‖ Energy Procedia 14, 1311-1316 

http://ac.els-cdn.com/S1876610211045140/1-s2.0-S1876610211045140-

main.pdf?_tid=2a753378-24e7-11e3-8ce9-

00000aacb35d&acdnat=1380006282_fd627d4e38df446c0728f65016759d6b 2013-09-23 

 

Hacene, B et al., (2011) ―Thermal requirements and temperatures evolution in an  

http://www.ekskane.se/download/18.3f8418f6135cb065b35a0fb/Bygga_energieffektivt_utg2_2mb.pdf
http://www.ekskane.se/download/18.3f8418f6135cb065b35a0fb/Bygga_energieffektivt_utg2_2mb.pdf
http://webbshop.cm.se/System/TemplateView.aspx?p=Energimyndigheten&view=default&cat=/Broschyrer&id=e7b77340c87f40ec81dbf716ccdda598
http://webbshop.cm.se/System/TemplateView.aspx?p=Energimyndigheten&view=default&cat=/Broschyrer&id=e7b77340c87f40ec81dbf716ccdda598
http://energimyndigheten.se/sv/Hushall/Varmvatten-och-ventilation/Ventilation/Sjalvdragsventilation/
http://energimyndigheten.se/sv/Hushall/Varmvatten-och-ventilation/Ventilation/Sjalvdragsventilation/
http://energimyndigheten.se/Hushall/Varmvatten-och-ventilation/Ventilation/FTX-system/
http://www.energimyndigheten.se/sv/Press/Pressmeddelanden/Pressmeddelanden-2010/Energimyndigheten-satsar-pa-att-forandra-byggprocessen/
http://www.energimyndigheten.se/sv/Press/Pressmeddelanden/Pressmeddelanden-2010/Energimyndigheten-satsar-pa-att-forandra-byggprocessen/
http://www.boverket.se/Kontakta-oss/Fragor-och-svar/Boverkets-byggregler-BBR/Om-avsnitt-9-i-BBR/Energikrav/Hur-beraknas-tillagget-till-kravniva-pa-byggnadens-specifika-energianvandning-pa-grund-av-hoga-uteluftsfloden-qmedel/
http://www.boverket.se/Kontakta-oss/Fragor-och-svar/Boverkets-byggregler-BBR/Om-avsnitt-9-i-BBR/Energikrav/Hur-beraknas-tillagget-till-kravniva-pa-byggnadens-specifika-energianvandning-pa-grund-av-hoga-uteluftsfloden-qmedel/
http://www.boverket.se/Kontakta-oss/Fragor-och-svar/Boverkets-byggregler-BBR/Om-avsnitt-9-i-BBR/Energikrav/Hur-beraknas-tillagget-till-kravniva-pa-byggnadens-specifika-energianvandning-pa-grund-av-hoga-uteluftsfloden-qmedel/
http://www.sciencedirect.com/science/journal/18766102
http://ac.els-cdn.com/S1876610212015706/1-s2.0-S1876610212015706-main.pdf?_tid=dfd96d12-24e5-11e3-b508-00000aacb361&acdnat=1380005727_27ec090f555c5eddef3f0dee4ad62cb4
http://ac.els-cdn.com/S1876610212015706/1-s2.0-S1876610212015706-main.pdf?_tid=dfd96d12-24e5-11e3-b508-00000aacb361&acdnat=1380005727_27ec090f555c5eddef3f0dee4ad62cb4
http://ac.els-cdn.com/S1876610212015706/1-s2.0-S1876610212015706-main.pdf?_tid=dfd96d12-24e5-11e3-b508-00000aacb361&acdnat=1380005727_27ec090f555c5eddef3f0dee4ad62cb4
http://ac.els-cdn.com/S1876610211045176/1-s2.0-S1876610211045176-main.pdf?_tid=a98a467c-24e6-11e3-bfc4-00000aab0f26&acdnat=1380006065_0b4696167343359621be295d32d64f71
http://ac.els-cdn.com/S1876610211045176/1-s2.0-S1876610211045176-main.pdf?_tid=a98a467c-24e6-11e3-bfc4-00000aab0f26&acdnat=1380006065_0b4696167343359621be295d32d64f71
http://ac.els-cdn.com/S1876610211045176/1-s2.0-S1876610211045176-main.pdf?_tid=a98a467c-24e6-11e3-bfc4-00000aab0f26&acdnat=1380006065_0b4696167343359621be295d32d64f71
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1876610211045140
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1876610211045140
http://ac.els-cdn.com/S1876610211045140/1-s2.0-S1876610211045140-main.pdf?_tid=2a753378-24e7-11e3-8ce9-00000aacb35d&acdnat=1380006282_fd627d4e38df446c0728f65016759d6b
http://ac.els-cdn.com/S1876610211045140/1-s2.0-S1876610211045140-main.pdf?_tid=2a753378-24e7-11e3-8ce9-00000aacb35d&acdnat=1380006282_fd627d4e38df446c0728f65016759d6b
http://ac.els-cdn.com/S1876610211045140/1-s2.0-S1876610211045140-main.pdf?_tid=2a753378-24e7-11e3-8ce9-00000aacb35d&acdnat=1380006282_fd627d4e38df446c0728f65016759d6b


40 

 

ecological house ― Energy Procedia 6, 110-121 

http://ac.els-cdn.com/S187661021101424X/1-s2.0-S187661021101424X-

main.pdf?_tid=c57c9460-24e7-11e3-b948-

00000aacb361&acdnat=1380006542_4abfb92c518fe68c8559095eb8fff412 2013-09-25 

 

Stephan, A et el., 2013 ―A comprehensive assessment of the life cycle energy demand of 

passive houses‖ Applied Energy at Sci Verse Science Direct, 23-34 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306261913004996 2013-09-23 

 

Feist, W et al., (2005) ―Re-inventing air heating: Convenient and comfortable within the 

frame of the Passive House concept‖ Energy and buildings 2005, 1186-1203 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378778805001118 2013-09-24 

 

Wall, M (2005) ―Energy-efficient terrace houses in Sweden: Simulations and measurements‖ 

Energy and buildings 38 (2006) 627-563 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378778805002057 2013-09-24 

 

Imbabi, M (2012) ―A passive–active dynamic insulation system for all climates‖ International 

Journal of Sustainable Built Environment  

http://ac.els-cdn.com/S2212609013000046/1-s2.0-S2212609013000046-

main.pdf?_tid=7ebe3728-2504-11e3-bda3-

00000aacb362&acdnat=1380018878_70cfc271f6fd28be2f315b1ac688ea03 2013-09-24 

 

Karlsson, F och Moshfegh, B (2006) ―Energy demand and indoor climate in a low energy 

building—changed control strategies and boundary conditions‖ Energy and buildings 38, 

315-326 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378778805001015 2013-09-25 

 

10.3 Personlig kommunikation 

 

Rickard Berg, Energi och Hållbarhetsansvarig, Kommunfastigheter i Sigtuna kommun. 

Handledning under arbetets gång. 

 

Eje Sandberg, Teknisk konsult på ATON. Kontakt via telefon 2013-05-12 

 

Anna Persson, Förskolechef vid Skogslundens förskola i Åkersberga. Kontak via telefon 

2013-05-13 

 

Barbro Änges, Projektledare för Skogslundens förskolas nybyggnation, Armada Fastigheter 

AB. Kontakt via telefon och e-post 2013-08-05 

 

Michael Staffas, Arkitekt och passivhusexpert, Fiskarhedenvillan. Kontakt via telefon 2013-

06-20 samt studiebesök  2013-06-24 

 

http://ac.els-cdn.com/S187661021101424X/1-s2.0-S187661021101424X-main.pdf?_tid=c57c9460-24e7-11e3-b948-00000aacb361&acdnat=1380006542_4abfb92c518fe68c8559095eb8fff412
http://ac.els-cdn.com/S187661021101424X/1-s2.0-S187661021101424X-main.pdf?_tid=c57c9460-24e7-11e3-b948-00000aacb361&acdnat=1380006542_4abfb92c518fe68c8559095eb8fff412
http://ac.els-cdn.com/S187661021101424X/1-s2.0-S187661021101424X-main.pdf?_tid=c57c9460-24e7-11e3-b948-00000aacb361&acdnat=1380006542_4abfb92c518fe68c8559095eb8fff412
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306261913004996
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378778805001118
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378778805002057
http://ac.els-cdn.com/S2212609013000046/1-s2.0-S2212609013000046-main.pdf?_tid=7ebe3728-2504-11e3-bda3-00000aacb362&acdnat=1380018878_70cfc271f6fd28be2f315b1ac688ea03
http://ac.els-cdn.com/S2212609013000046/1-s2.0-S2212609013000046-main.pdf?_tid=7ebe3728-2504-11e3-bda3-00000aacb362&acdnat=1380018878_70cfc271f6fd28be2f315b1ac688ea03
http://ac.els-cdn.com/S2212609013000046/1-s2.0-S2212609013000046-main.pdf?_tid=7ebe3728-2504-11e3-bda3-00000aacb362&acdnat=1380018878_70cfc271f6fd28be2f315b1ac688ea03
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378778805001015


41 

 

Christer Harrison, Professor i byggteknik vid Örebro Universitet. Kontakt via telefon och e-

post 2013-05-20 

 

Svein Ruud, Teknisk licentiat, SP Energiteknik. Kontakt via telefon 2013-06-17 

 

Bakhadir Isamukhamedov, Arkitekt, Projektengagemang kring arkitektur. Kontakt vid 

flertalet tillfällen via telefon och e-post under maj 2013 

 

Hans Ek, Arkitekt och expert på passivhusbyggnade, Passivhuscentrum Västra Götaland. 

Kontakt via e-post 2013-06-14 

 

Mattias Ryckert, Arkitekt, ansvarig för helväggselement, byggelement och byggtekniska 

frågor,Traullit. Kontakt via telefon 2013-08-29 

 

Simone Kreutzer, Certifierad passivhusexpert, IG Passivhus Sverige. Kontakt vid flertalet 

tillfällen via telefon och e-post under juni 2013 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 

 

11. Bilagor 

 

11.1 Bilaga 1  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 

 

11.2 Bilaga 2 

 

 

 


