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Sammanfattning 
Energifrågor blir hela tiden en alltmer uppmärksammad fråga i dagens samhälle. Människornas effekt 

på jorden tas upp i allt fler sammanhang och diskussioner förs om hur hela samhällsuppbyggnaden 

behöver effektiviseras för att nå hållbarhet. Sektorn bostäder och service står idag för 39 % av den 

totala slutliga energianvändningen i Sverige och de allt högre elpriserna har lett till att många 

beställare blivit mer intresserade av energifrågor. 

 

Det finns idag många byggnader som är i behov av renovering, bland annat alla de lägenheterna som 

byggdes på 70-talet för att minska den akuta bostadsbristen som rådde då. 650 000 lägenheter av 

den miljon bostäder som byggdes under det så kallade miljonprogrammet är idag i behov av 

renovering. Möjligheten till energieffektivisering av dessa vid en renovering är stora. På grund av 

omfattningen skulle effektiviseringen av dessa bostäder påverka hela Sveriges energianvändning. Vi 

har därför valt att studera en byggnad som är uppförd under miljonprogrammet och undersökt 

möjligheten till att bygga om det till ett passivhus. Vi har studerat lösningar på att isolera upp husets 

klimatskal för att minska värmetransmissionen och installationslösningar för att återvinna värmen i 

ventilationsluften. Detta för att byggnaden ska kunna klassas som passivhus. 

 

Byggnaden som studeras i detta arbete är en 8 våningar hög byggnad uppförd på 70-talet i 

Österängsområdet i Kristianstad. Byggnaden är i behov av renovering och förbrukar i dagsläget 209 

kWh/m2 och år att jämföras med passivhus kravet på 50 kWh/m2 och år. Passivhus är ett begrepp 

som används för en byggnad som inte har något konventionellt uppvärmningssystem. Byggnaden 

värms alltså upp av den värme som alstras från de människor och hushållsapparater som finns i 

byggnaden. Konceptet fokuserar på att minimera energiförbrukningen i en byggnad. 

 

Metoderna som har använts för insamling av information till examensarbetet var; litteraturstudie av 

böcker, rapporter, examensarbeten och internet. Samtal med kunniga personer inom området har 

också förekommit för att få klarhet med en del frågor som uppstått under arbetets gång. Utöver 

detta har även energiberäkningar utförts i beräkningsprogrammet Isover Energi 3 för att tillämpa 

passivhuskonceptet på byggnaden i Kristianstad. 

 

Slutsatsen från arbetet är att det går att bygga om energislukande miljonprogramshus till energisnåla 

passivhus. Det som ger störst utslag på energiberäkningarna är då ventilationssystemet byts från ett 

F-system till ett FTX-system. Effektiviteten på återvinningen av värmen i frånluften har alltså en 

betydelsefull roll för att byggnaden ska nå passivhusstandard.

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: passivhus, ombyggnation, renovering, energieffektivisering, energibesparing, 

energianvändning, miljonprogrammet, flerbostadshus
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Abstract 
Energy issues are constantly increasing attention in today's society. People's impact on Earth is 

entered in more contexts. Many discussions are about how the entire social structure needs to be 

streamlined in order to achieve sustainability. The residential and service sector accounts for 39 % of 

today's total energy consumption in Sweden and the increasing electricity prices have made buyers 

more interested in energy issues.  

There are many buildings in need of refurbishment today, including all the apartments that were 

built in the 1970s to reduce the housing shortage at the time. 650 000 apartments of one million 

apartments were built during the so-called the one million program and is currently in need of 

refurbishment. The opportunity for energy efficiency of these at the refurbishment is great. Due to 

the scale of these dwellings all Sweden's energy consumption would be reduced when these 

apartments are energy efficient. We have therefore chosen to study a building that was built over 

the one million program and investigated the possibility of converting it into a passive house. We 

have studied solutions to insulate the buildings envelope to reduce heat transmission, and 

installation solutions for heat recovery of ventilation air. This is done to the building so it can be 

classified as a passive house. 

The building which has been studied in this report is an 8 storey building built in the 1970s in 

Österängsområdet in Kristianstad. The building is in need of refurbishment and the energy 

consumption is in the current situation 209 kWh/m2/year compared with passive house requirement 

of 50 kWh/m2, year.  Passive house is a term used for buildings with no conventional heating system. 

The building is heated by the heat generated from the people and home appliances in the building. 

The concept is based on minimizing the energy consumption in a building. 

The methods used for gathering information for this thesis were: literature review of books, reports, 

dissertations and the Internet. Conversations with knowledgeable people within their area of 

expertise have also been made to clarify some issues that have arisen during the process of thesis.  

Energy calculations were made in the calculation program Isover 3 to apply the passive house 

concept in the building in Kristianstad. 

The conclusion from the work is that it is possible to refurbish a non-energy efficient building to 

become an energy-efficient passive hose. The greatest difference in the energy calculations is 

reached when the ventilation system is changed from an exhaust system to a supply and exhaust 

heat exchanger. The efficiency of heat recycling from exhaust air is an important part of the building 

to reach the passive house standard.
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Förord 
Detta är ett examensarbete på 15 högskolepoäng vilket utförs som den avslutande delen på 

högskoleingenjörsutbildningen Byggteknik och Design vid Kungliga Tekniska Högskolan. Arbetet har 

utförts för företaget Sweco AB på avdelningen Sweco Structures. Kontoret ligger på Kungsholmen i 

Stockholm och det är också där som största delen av arbetet har utförts. Arbetet har varit mycket 

inspirerande, tänkvärt och berikande. Förhoppningen är att med detta arbete ge läsaren större 

kunskap om hur befintliga byggnader kan renoveras och energieffektiviseras i den grad att det 

uppfyller kraven för passivhus. Vi hoppas förståelsen för hur passivhus fungerar och hur detta kan 

tillämpas vid ombyggnation når ut och att detta kan bli verklighet för de bostadsbestånd som 

beskrivs i rapporten. 

Vi har fått hjälp med arbetet både från Sweco och från Kungliga Tekniska Högskolan och vi vill 

därmed tacka alla som hjälpt oss med detta arbete. Vi vill även rikta ett särskilt stort tack till följande 

personer som gjort detta arbete möjligt. 

• Mathias Karlsson, handledare på Sweco 

• Mikael Eriksson, handledare på Kungliga Tekniska Högskolan, Haninge 

• Per Roald, examinator på Kungliga Tekniska Högskolan, Haninge

 

 

 

 

 

 

Stockholm, juni 2011 

Fredrik Hallinder och Kim Schön 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
I dagens samhälle blir energikostnaderna allt högre. Energisparande teknik får hela tiden mer 

uppmärksamhet då detta påverkar hushållets ekonomi i allt större utsträckning. 

Uppvärmningssystemen blir hela tiden mer energieffektiva men fortfarande finns det många 

energislukande värmesystem kvar. Många otäta och mindre bra isolerade hus slukar stora mängder 

energi. Nyproducerade hus blir allt oftare energieffektiva, men inte lika mycket görs åt de befintliga 

husen. Idag står sektorn bostäder och service för 39 % av den totala slutliga energianvändningen i 

Sverige.1 För att kunna minska den siffran behöver det göras något åt de hus som redan byggts.  

 

Det har instiftats en ny lag angående energideklarationer som började gälla den 1 oktober 2006. Den 

infördes för att främja en effektiv energianvändning samt skapa en god inomhusmiljö i byggnader.  

Detta är ett steg i rätt riktning för att nå ett hållbart samhälle, men det kan komma att behövas mer 

för att klara riksdagens uppsatta mål om energianvändningen.  Det uppsatta målet är att minska 

energianvändningen med 20 % till år 2020 och halvera energianvändningen till år 2050 jämfört med 

år 1995.2 För att kunna nå dessa mål kommer energieffektivisering av befintliga bestånd att vara 

viktigt, passivhus kan då vara ett bra alternativ eftersom fokus då läggs på energieffektivisering.  

I denna rapport granskas ett befintligt flerbostadshus och dess specifika energianvändning. Det är ett 

typiskt flerbostadshus från 70-talet, rimliga åtgärder till energieffektivisering föreslås och jämförelse 

görs av den specifika energianvändningen av de olika alternativen. 

 

1.2 Målformulering 
Målet är att efter ombyggnation skall byggnaden som kommer studeras i denna rapport klara 

effektkravet 10 W/m2 och rekommendationen om maximala energibehovet 50 kWh/m2 som gäller 

för passivhus. För att klara dessa krav läggs fokus på att studera byggnadens klimatskal.  Resultatet 

av arbetet kommer visa hur stor energibesparing ett flerbostadshus får efter ombyggnation till 

passivhus. Delresultat är att visa hur väggtjocklek ändras, köldbryggor minimeras och hur 

byggnadstekniska detaljer löses för att klara energikraven. Målet är även att öka kunskapen om 

passivhus samt visa vilka möjligheter till energibesparing som finns byggnadstekniskt vid 

ombyggnation av ett redan befintligt flerbostadshus. 

 

1.3 Avgränsningar 
Arbetet avgränsas genom att endast ett flerbostadshus granskas. Det är ett befintligt hus med givna 

värden vilket medför att nya lösningar för klimatskalet som minskar energianvändningen direkt kan 

börja studeras.  Ventilationssystemets placering av don och kanaler kommer inte att beaktas. Val av 

uppvärmningssystem måste däremot finnas med, då detta påverkar energiförbrukningen.  Några 

                                                           
1http://webbshop.cm.se/System/ViewResource.aspx?p=Energimyndigheten&rl=default:/Resources/Permanent
/Static/6792e3736ce045c4a41f2c397b1eff97/ET2010_45.pdf (2011-05-24) 
2http://www.boverket.se/Miljo/Mal-for-miljon/God-bebyggd-miljo/delmal-6-Energianvandning/ (2011-05-24) 
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mätningar på huset kommer inte att utföras efter den föreslagna ombyggnationen. Som avgränsning 

för energiberäkningar kommer givna grundvärden att användas. Kostnader för ombyggnationen samt 

framtida driftkostnader kommer ej att beaktas i detta arbete. 

  

1.4 Lösningsmetoder 
Metoderna som har använts för insamling av information till examensarbetet var; litteraturstudie av 

böcker, rapporter, examensarbeten och Internet. För att kunna tillämpa passivhustekniken på 

byggnaden som kommer studeras i denna rapport har ritningar studerats på hur huskonstruktionen 

ser ut idag. Två alternativ till ombyggnation föreslås och huvudsektioner och detaljer ritas upp i CAD 

för att visa hur alternativen kommer att se ut. Energidata från år 2010 har undersökts för byggnaden 

som studeras i rapporten. Byggnaden har även byggts upp som det ser ut idag i 

beräkningsprogrammet Isover Energi 3, även de framtida alternativen har byggts upp i programmet. 

Eftersom energidata endast erhölls från år 2010 kan inga medelvärden beräknas. För att få ett mer 

tillförlitligt svar har därför medelvärde på graddagar tagits fram och har sedan jämförts med 

graddagarna för 2010. Genom att även bygga upp byggnaden i Isover Energi 3 kan en jämförelse 

göras mellan den uppmätta energiförbrukningen och den beräknade. 

 

Inga mätningar på byggnadens ventilationsflöde eller inomhustemperatur har utförts, istället har 

standardvärden använts. Dessa värden påverkar energiförbrukningen relativt mycket och därmed 

även beräkningarna. Fokus har lagts på att studera lösningar som minimerar energiförbrukningen så 

att byggnaden når passivhusstandard. 
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2. Nulägesbeskrivning 

Arbetet i denna rapport har till största del gjorts i företaget Swecos lokaler i Stockholm på 

avdelningen Sweco Structures.  Vi har fått hjälp av en handledare både från Sweco och från KTH. På 

Sweco har Mathias Karlsson varit vår handledare och handledare på KTH har varit Mikael Eriksson. 

För att på renoveringsobjektet kunna föreslå konstruktionslösningar och utföra beräkningar har 

information om byggnaden behövts. Informationen som finns för denna byggnad har skannats in på 

Swecos kontor nere i Malmö för att sedan skickas upp till Stockholm. Detta har medfört en del extra 

arbete då stora mängder information har behövt skickas. På grund av omfattningen av handlingarna i 

Malmö har det tagit tid att få just den information vi behövt. Informationen har bestått av ritningar 

och statistik över energianvändningen. 

Det har varit en fördel att sitta på Swecos kontor och arbeta, förutom hjälp från anställda har vi också 

fått tillgång till programmen AutoCAD för att göra ritningar och Isover Energi 3 för att utföra U-

värdesberäkningar och energiberäkningar. 

Sweco är ett internationellt teknikkonsultföretag som erbjuder tjänster inom exempelvis arkitektur, 

byggkonstruktion, installation, infrastruktur, vatten & miljö, projektledning, energisystem, geografisk 

IT och industri. I Sverige har Sweco 2800 anställda fördelat på cirka 50 orter runt om i landet, 

huvudkontoret ligger i Stockholm. 
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3. Teoretisk referensram 
I detta kapitel presenteras den litteraturstudie som gjorts om passivhus. Inledningsvis beskrivs kort 

historia och allmänna fakta om passivhus. Vilket var det första passivhuset i Sverige och åt vilket håll 

går utvecklingen?  Fördelar och nackdelar beskrivs. Kort sammanfattning av kravspecifikation för 

passivhus. Påståenden om passivhus som inte stämmer reds ut.  Är passivhustekniken ett bra 

alternativ vid ombyggnation? Exempel på en lyckad ombyggnation/energieffektivisering av 

flerbostadshus till passivhus.  

3.1 Passivhus 
Passivhus är en byggnad som har ett komfortabelt inneklimat under både sommartid och vintertid 

utan att egentligen behöva ett konventionellt värmesystem. Drag och kallras minimeras och 

byggnaden värmer och kyler sig självt och är därmed ”passivt”.3 Passivhus är en benämning på ett 

välisolerat hus där uppvärmningen till stor del kommer från spillvärme som kommer från människor 

och hushållsmaskiner samt värme från den instrålande solstrålningen. Dessa källor kallas passiva 

värmekällor.  Den effekt som sedan behöver tillföras (10 W/m2 för flerbostadshus) tillförs ofta i 

tilluften men det är även tillåtet att tillsätta effekten på valfritt sätt.4 

I Tyskland där passivhus först myntades har tusentals passivhus byggts. År 2009 fanns det 17 500 

passivhus varav 13 500 hus fanns i Tyskland. Anledningen till att det finns så många passivhus i 

Tyskland kan vara att de får räntefria och amorteringsfria lån i 10år om de bygger ett passivhus.2 Det 

mest berömda exemplet på passivhuskonstruktion i Sverige är de så kallade Lindåshusen söder om 

Göteborg. Lindåsprojektet 2001 var även de första passivhusen som byggdes i Sverige. 

För att uppvärmning med passiva värmekällor ska vara möjlig krävs förutom välisolerade väggar att 

fönster och dörrar är maximalt isolerande, samt en hög återvinningsgrad av värmen i 

ventilationssystemet. Det är även viktigt att se till så att byggnaden blir tät och minimera eventuella 

köldbryggor för att värmeläckaget och transmissionsförlusterna ska kunna hållas låga.5  

För att en byggnad ska kunna klassas som passivhus krävs att ett antal grundläggande krav uppfylls. 

Kraven för svensk standard specificeras i Kravspecifikation för Passivhus.6 

Om ett hus byggs så att det producerar lika mycket energi som det gör av med eller får ett överskott 

kallas det ”aktivhus” eller ”nollenergihus”.7 Om ett hus får överskott på energi kallas det för 

”plusenergihus”.8 

 

                                                           
3 http://www.passiv.de/ (2011-03-28) 
4 Passivhus en handbok om energieffektivtbyggande, Lars Andrén, Lars Tirén, 2010 
5http://www.energieffektivabyggnader.se/vanstermeny/konceptetpassivhus.4.4a4d22a41128e56161b8000131
3.html (2011-03-29) 
6 http://www.passivhuscentrum.se/passivhusteknik/kravspecifikation (2011-03-30) 
7 http://www.skanska.se/sv/Om-Skanska/Miljo/Miljocertifieringar/Passivhus/ (2011-04-06) 
8 http://www.plusenergihus.com/ (2011-04-06) 
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3.2 Fördelar med passivhus 
Huvudfördelen med passivhus är att energibehovet minskar avsevärt.  Endast ett litet värmeelement 

som värmer genom ventilationsluften behövs under de kallaste månaderna på året. Andra lösningar 

som exempelvis fjärrvärme finns dock. Förutsättningar finns för att nå 50 % lägre energibehov än i 

traditionella flerbostadshus.9 Enligt EU-kommissionen kostar det 50-400 % mer att producera en 

extra kilowatt elektricitet än att spara den.10 För att nå de uppsatta energimålen för år 2020 och 2050 

måste gamla energislukande byggnader renoveras och passivhus är då ett bra alternativ. Med lägre 

uppvärmningsbehov minskar klimatpåverkan och driftkostnaden. 

Med den goda isoleringen och det täta klimatskalet fås också en mycket god komfort för de boende. 

Ljudisoleringen är effektiv och ger lägre ljudnivå, även i bullrig miljö. Drag minimeras med noggrant 

isolerat klimatskal och tätade fogar. Köldbryggor minimeras, detta resulterar också i varmare golv. 

Luftväxlingen är oftast bättre vilket ger mindre luftföroreningar. Passivhustekniken leder ofta till 

öppen planlösning vilket medför ljusare och luftigare intryck, vilket givetvis leder till ökad komfort. 

Den öppna planlösningen underlättar ventilationen och gör att värmen sprids lättare.4 

Eftersom byggnaden är så pass tät och välisolerad behövs inget separat uppvärmningssystem. 

Jämfört med en konventionell byggnad är det mindre teknisk utrustning i ett passivhus, detta medför 

lägre installationskostnader. Det är även en fördel för de boende då yta frigörs där radiatorer inte 

längre behövs vilket ger fler alternativ till inredning. 

Fördelar: 

• Mindre energibehov 

• God komfort för de boende; låg ljudnivå i bullrig miljö, minimerat drag, köldbryggor 

minimeras, varmare golv, bättre luftväxling 

• Inget separat uppvärmningssystem 

• Kostnader sparas in på färre installationer 

• Inga radiatorer leder till att det blir yteffektivare och lättare att möblera 

                                                           
9 http://www.ncc.se/sv/Projekt-och-koncept/Passivhus/ (2011-04-06) 
10 http://www.energiaviisastalo.fi/energywise/se/?cat=F%F6rdelar+med+passivhus (2011-04-15) 
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3.3 Nackdelar med passivhus4 

En av nackdelarna med att bygga passivhus är att det krävs mer material och byggkostnaderna blir 

högre. Väggarna isoleras mer, taket isoleras mer och golvet/grunden isoleras mer. Fönster och 

fönsterpartier får högst ha ett genomsnittligt U-värde på 0,9 W/m2K, vilket också det medför ökade 

kostnader eftersom energieffektivare fönster är dyrare. Kostnaden vid byggnation av passivhus är 

normalt 2-9 % högre än kostnaden för att bygga ett konventionellt hus, detta beroende av 

materialval. 

Väggarna är tjockare på passivhus. Det kan vara en nackdel inne i storstäder där markpriserna är 

väldigt höga, väggarna tar upp stor area på marken och det kan därmed bli kostsamt att bygga 

passivt. Golvarean i huset blir mindre i förhållande till vad den skulle vara i en konventionell byggnad 

och priset per kvadratmeter blir därför klart högre. 

Stora fönsterareor kan skapa problem sommartid med övertemperatur. Övertemperaturer är svåra 

att hantera i passivhus eftersom konstruktionen är så pass välisolerad vilket hindrar värmen från att 

lämna byggnaden. Viktigt för att undvika övertemperaturer är att placera fönstren i rätt 

väderstrecksriktning och att solavskärma. Förutom med ventilationssystemet får bortförande av 

övervärme i vissa fall förstärkas med fönstervädring. 

Eftersom byggnaden isoleras så väl tar byggnaden in väldigt lite ljud utifrån. Därför är det viktigt att 

uppmärksamma de hårda ljudkrav som ställs på passivhus. Ljud som uppkommer inomhus från 

exempelvis olika installationer blir tydligare och mer uppenbara och sprids på olika sätt. Om det ej 

tas hänsyn till dessa krav från början kan det leda till att byggnaden får ljudproblem som blir nästan 

omöjliga att rätta till i efterhand. 

Nackdelar: 

• Kräver större byggarea för att få samma boarea som vid konventionellt byggt hus, kan 

leda till högre pris för att bygga 

• Risk för övertemperaturer sommartid 

• ”För välisolerat”, risk att ljud som uppkommer inomhus kan bli problem 
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3.4 Krav för passivhus11 
I detta avsnitt presenteras kort de svenska kraven för passivhus som tagits fram av Forum för 

Energieffektiva Byggnader(FEBY). För att en byggnad ska kunna klassas som passivhus, behöver ett 

antal grundläggande krav uppfyllas. Utöver dessa speciella krav för passivhus ska också de gällande 

kraven enligt Boverkets Byggregler(BBR) uppfyllas.  

Effektkrav bostäder och lokaler: 

zon III  Pmax = 10 W/m2Atemp +garage 

zon II  Pmax = 11 W/m2Atemp+garage 

zon I  Pmax = 12 W/m2Atemp+garage  

Krav på köpt energi ska uppfyllas enligt BBR. Utöver detta finns inga energikrav för passivhus utan 

följande är endast en rekommendation som bör följas. För köpt oviktad energi kan förenklingen 

nedan användas för energiförsörjningsmässigt renodlade systemlösningar för bostäder. 

zon III  Eköpt ≤ 50 kWhköpt/m2Atemp+garage  för icke elvärmda byggnader 

Eköpt ≤ 30 kWhköpt/m2Atemp+garage  för elvärmda byggnader 

zon II  Eköpt ≤ 54 kWhköpt/m2Atemp+garage  för icke elvärmda byggnader 

Eköpt ≤ 32 kWhköpt/m2Atemp+garage  för elvärmda byggnader 

zon I  Eköpt ≤ 58 kWhköpt/m2Atemp+garage  för icke elvärmda byggnader 

Eköpt ≤34 kWhköpt/m2Atemp+garage  för elvärmda byggnader 

Krav på inneklimatet för passivhus: 

• Ljudkrav för ventilationssystemet som skall klara minst ljudklass B i sovrum. 

• Krav på termisk komfort då tilluftssystemet används som värmebärare, tilluftstemperatur 

efter eftervärmare ska uppgå till högst 52 grader i respektive tilluftsdon. 

Övriga byggnadskrav: 

• Luftläckningen genom klimatskalet får maximalt vara 0,30 l/s m2 då tryckskillnaden är 50 Pa. 

• Genomsnittligt U-värde för fönster och fönsterpartier ska maximalt uppgå till 0,90 W/m2 oC 

• I efterhand ska byggnadens energianvändning kunna avläsas på minst månadsbasis för 

hushållsel, fastighetsel och värmeenergi var för sig. Detta görs för att kunna verifiera 

byggnadens energitekniska egenskaper. 

                                                           
11http://www.energieffektivabyggnader.se/download/18.712fb31f12497ed09a58000142/Kravspecifikation_Pa
ssivhus_version_2009_oktober.pdf (2011-03-31) 
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3. 5 Myter om passivhus4 
Det finns ett antal påståenden om passivhus som inte stämmer. Dessa så kallade myter uppstår då 

försök till förklaring görs av sådant som inte förstås. Konservatismen i byggbranschen är stor, det kan 

även vara därför som dessa myter uppstår. Några av dessa myter kommer att klargöras nu. 

3.5.1 Passivhus är ett nytt fenomen 

Det finns många som tror att passivhus är ett helt nytt påfund men så är det inte. Anledningen till att 

många tror det är nytt beror på okunskap. Huvuddelen av passivhus tekniken härstammar från slutet 

av 1800-talet, de har alltså funnits i över 100år.  

3.5.2 Passivhus värms upp med el 

Många tror att passivhusen enbart har uppvärmning som är elbaserad. Detta stämmer inte helt då 

passivhusen även har möjlighet att utnyttja andra värmekällor. Gratisvärmen som tillförs från de som 

brukar fastigheten samt byggnadens tekniska utrustning räknas ofta in som 4 W/m2. Det är därför 

korrekt att påstå att passivhus till viss del värmas upp av el. 

3.5.3 Passivhus är komplicerade att bygga och kräver speciell arkitektur 

Det finns en del som påstår att det är komplicerat att bygga passivhus och att tekniken inte är 

beprövad och mogen. Så är inte fallet, passivhusen bygger på traditionell och beprövad byggteknik. 

Visserligen har byggandet av passivhus lett fram till ny teknik, bland annat utveckling av nya fönster 

där krav ställts på u-värdena. Passivhustekniken har även gjort att utvecklingen av 

ventilationssystemen pådrivits och lett fram till att värmen i frånluften tas tillvara på ett effektivare 

sätt. 

Det finns även en del som påstår att passivhusen medför begränsningar för utformningen av huset. 

Det påstås även att energieffektivt byggande skulle innebära en konflikt med arkitekturen. Detta 

stämmer inte helt, det går att bygga både energieffektivt och bibehålla en god arkitektur. Det kan 

istället vara så att arkitekturen för passivhus kan skapa spännande utmaningar. Det finns en del 

tumregler att hålla sig till då utformningen av huset ska göras. Där köldbryggor ska minimeras måste 

placering av balkonger och annat begrundas. Fönsterarean och placeringen av fönstren innebär 

däremot en viss begränsning 

3.5.4 Inga fönster är öppningsbara 

Det finns påståenden om att fönstren i passivhusen inte går att öppna och att det medför en sämre 

komfort. Så är det naturligtvis inte, det finns ofta många fönster på passivhusen som är 

öppningsbara. Det är precis lika vanligt förekommande på passivhus som på konventionella 

byggnader. 

3.5.5 Passivhus är dyra 

Det finns en del som påstår att passivhus är dyrare än konventionella byggnader. Till viss del 

stämmer detta då passivhusen är dyrare än konventionella byggnader vid byggnation. Passivhusen är 

ca 2-9 procent dyrare än för motsvarande konventionell byggnad. Med i kostnadskalkylen bör dock 

även driftkostnaderna under byggnadens livstid räknas in i. Om detta beaktas vinner passivhusen 

klart vad det gäller kostnader jämfört med konventionella byggnader. I takt med att energipriserna 

stiger blir driftkostnaden en allt viktigare faktor. Många husköpare ser ofta långsiktigt på 

investeringen av ny bostad och det borde därför inte vara svårt att övertyga kunden om att det något 

högre priset kommer att löna sig långsiktigt.  
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3.6 Varför ska passivhusteknik väljas vid ombyggnad4 

Många av dagens befintliga bostadshus har en hög energiförbrukning, dessa hus kan också vara i 

behov av fasadrenovering, omläggning av tak, byte av fönster kan vara aktuellt, ventilationssystemet 

kan vara bristfälligt och så vidare. Om en sådan omfattande renovering blir aktuell är det naturligt att 

även se över byggnadens energianvändning. Energianvändningen är den mest omfattande 

driftskostnaden sett över byggnadens brukstid. Passivhustekniken är ett bra alternativ vid 

ombyggnad eftersom tekniken fokuserar på energieffektiva åtgärder. 

Den allmänna uppfattningen är att passivhus endast går att tillämpa vid nybyggnation. Men flera 

ombyggnationer har gjorts utefter de riktlinjer och mål som gäller för passivhus och i speciella fall har 

passivhusstandarden uppnåtts. Även om standarden för passivhus inte uppnås är det en god 

målsättning att sträva efter, eftersom effektivisering av energianvändningen sätts i fokus. 

Det finns alltid en anledning till energieffektiviserande åtgärder då renovering skall genomföras. Det 

behöver inte alltid vara en total ombyggnation som behövs för att energieffektiva åtgärder skall 

tillämpas, även vid mindre omfattande ombyggnationer kan det vara läge att se över 

energianvändningen. Olika hus har olika förutsättningar. För att kunna uppnå passivhusstandard i en 

befintlig byggnad kan det vara bra om huset har goda förutsättningar för bland annat utvändig 

tilläggsisolering. Renoveringsobjektet bör vara renoveringsmoget och vinsten blir större då det 

befintliga huset har ett klimatskal med lågt U-värde. Är det aktuellt med byte av fönster bör 

energieffektiva fönster med lågt U-värde väljas då merkostnaden för ett energieffektivt fönster 

snabbt betalar sig på grund av den lägre energikostnaden detta medför. Beroende på hur mycket 

som sparas i förhållande till hur mycket extra det kostar att installera eller byta ut delarna bör 

bedömas utifrån varje objekt. Men dessa åtgärder medför generellt lägre kostnader och lönar sig i 

längden. 
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3.7 Exempel på ombyggnation till passivhus 
Det har inte gjorts många ombyggnationer till passivhus i Sverige. Ett exempel där det har skett är i 

Alingsås. I området Brogården byggdes de sista miljonprogramshus i Alingsås mellan åren 1971 och 

1973. Miljonprogrammet var en satsning som Sverige gjorde under åren 1963 till 1975 där en miljon 

bostäder byggdes. Husbyggandet standardiserades för att minska produktionskostnaderna och idag 

är ett stort antal av dessa bostäder i stort behov av renovering. Många av dessa bostäder upplevs 

som dragiga och fasadteglet fryser ofta sönder och behöver bytas.  Hyresvärden Alingsåshem 

beslutade att renovera hela området i Brogården med passivhusteknik där fokus låg på miljön och 

lägsta möjliga energiförbrukning. 

 

Figur 1. Brogården före renovering 

Källa: http://passivhuscentrum.se/byggda-passivhus/gotaland/alingsas/brogarden (2011-04-15) 

Projektet startade våren 2008 och de första hyresgästerna kunde flytta in i februari 2009. Till att 

börja med koncentrerades renoveringen till ett hus. Detta hus användes sedan som underlag för att 

kunna effektivisera de kommande etapperna. Lägenheterna på Brogården klarade inte helt av att 

komma upp till passivhusstandarden som gäller för nybyggnation, men energiförbrukningen 

minskade med 57 %. Energiförbrukningen innan ombyggnaden var 216 kWh per kvadratmeter och 

år. Den siffran sänktes till 92 kWh/m2,år efter ombyggnationen. Dessa siffror avser all förbrukad 

energi till uppvärmning, fastighetsel och hushållsel. 13 

Vid renoveringen till passivhus revs hela utfackningsväggar ned för att ge plats åt helt nya väggar. 

Mot den befintliga betongstommen byggdes de nya väggarna upp innehållandes 44cm 

isoleringsmaterial för att klara U-värde på 0.09 W/m2 oC.12 Bottenplatan och socklarna på huset 

tilläggsisolerades och olika tätningslösningar togs fram för att göra huset så tätt som möjligt och för 

att minska transmissionsförlusterna respektive värmeläckaget. Varje lägenhet provtrycktes sedan för 

att kontrollera hur tätt huset var och om kraven för passivhus uppfylldes.13 Vid Brogården blev  

                                                           
12 http://www.alingsashem.se/index.php?page=brogardens_ombyggnad (2011-04-15) 
13 http://www.skanska.se/sv/Projekt/Visa-projekt/?pid=1113 (2011-04-15) 
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resultat vid provtryckningarna 0,10–0,15 l/s m 2 att jämföra med kravet för passivhus 0,30 l/s m2.14  

För att minska köldbryggorna vid de indragna balkongerna gjordes denna konstruktion om så att 

fasaden hamnade på samma nivå. Balkongerna hängdes sedan utanpå fasaden.  Nya Fönster sattes 

även in med U-värde 0.85 W/m2 oC som klarade kraven för passivhus.                     

 

 

Figur 2. Brogården efter renovering.  

Källa: http://passivhuscentrum.se/byggda-passivhus/gotaland/alingsas/brogarden (2011-04-15) 

För att ytterligare minska energianvändandet infördes kallhyra så att varje hyresgäst själva betalar 

för den energin som de gör av med. 12 Utöver detta så installerades det vattenbesparande kranar och 

duschmunstycken, energisnåla hushållsapparater och belysning. 15  

En central värmeväxlare installerades i varje hus där till- och frånluften regleras mekaniskt. Med ett 

sådant FTX-system(Förklaras i Kapitel 4.1) kan värmen i frånluften tas tillvara i tilluften helt utan att 

el-energi behöver tillföras. Under de kallaste dagarna på året behöver extra värme tillföras, detta 

görs med hjälp av radiatorer som värms upp av fjärrvärme. 

Det finns idag många som borde följa Alingsåshems initiativ att renovera med passivhusteknik. En 

miljon lägenheter byggdes då energin var billig på 60 och 70-talet för att lösa den akuta 

bostadsbristen. 650 000 av dessa bostäder är idag i stort behov av renovering. Om vi ska klara 

riksdagens mål om att minska energianvändningen behöver många av dessa bostäder byggas om och 

göras mer energieffektiva liknande det som gjorts i Alingsås.16 

 

                                                           
14 http://www.sbi.se/uploaded/filarkiv/F%C3%B6redrag%20St%C3%A5lbyggnadsdagen.pdf (2011-04-15) 
15 http://www.arkitekt.se/s29974 (2011-04-18) 
16 http://www.klimatsmart.se/?page=news&cat=5&sub=09&id=7754 (2011-04-18) 



   

13 
 

3.8 Värmeförluster17 
Värmeförlusterna i ett hus beror på ett antal olika faktorer bland annat storleken och när huset är 

byggt och vilka material man använt. Det finns ett flertal ställen i ett hus där värme kan gå förlorad. 

De kanske mest självklara är att värme transmitteras ut genom fönster och dörrar och att 

ventilationen medför en del värmeförluster. Det som kanske inte är lika självklart är att spillvattnet 

för bort en stor del av värmen. Generellt för ett flerbostadshus går värmen förlorad enligt figuren 

nedan.  

 

Figur 3.  Flerbostads hus med energiförbrukning på 185 kWh/m
2
,år.  

Källa: http://www.bobattre.se (2011-05-09) 

Värmeförlusterna är som störst i ventilationen om inte värmen tas till vara med hjälp av någon 

värmeväxlare, som bilden illustrerar försvinner hela 33 % av värmen via ventilationen. För att få ner 

värmeförlusterna där kan någon typ av värmeväxlare monteras och ventilationskanalerna 

tilläggisoleras. Förhållandet mellan väggar och fönster gör att det försvinner ut lika mycket värme 

genom fönstren som för väggarna, även då väggarna har lägre värmeledningsförmåga jämfört med 

fönstren. För att minska dessa förluster kan fönstren bytas ut mot nya mer energisnåla fönster och 

då renovering av fasaden sker kan tilläggsisolering vara ett klokt alternativ. Värmen stiger uppåt och 

det är därför bättre att tilläggsisolera vinden jämfört med att tilläggsisolera grunden. Spillvattnet 

leder bort 17 % av värmen i huset. Dessa förluster sker genom att kallt spillvatten värms av 

inneluften och att varmt tappvatten spolas direkt ut. För att minska dessa förluster kan snålspolande 

armaturer användas. Det går även att installera en värmeväxlare som är inkopplad på 

spillvattensystemet. 

                                                           
17 http://www.bobattre.se/TemaEnergiSpara.asp?Page=P03 (2011-05-09) 
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3.9 Ventilation 
Passivhus är väldigt täta och välisolerade hus vilket medför att energibehovet är mycket mindre i 

förhållande till konventionellt byggda hus. För att klara detta energibehov utnyttjas ofta värmen i 

frånluften med hjälp av ett så kallat FTX-system. FTX-system är från- och tilluftsventilationssystem 

med återvinning. Frisk uteluft tas in(tilluft) och värms utav den varma rumsluften(frånluften) i en 

värmeväxlare. Den nu uppvärmda tilluften fördelas i huset och frånluften som har avgivit sin värme 

till tilluften lämnar huset. Tilluften fördelas till sovrum och vardagsrum, frånluften tas från kök, 

badrum och tvättstuga. Spisfläkten är dock oftast kopplad till en separat frånluftskanal för att 

undvika problem med fett och smuts som kan komma att vara en brandrisk. Energibesparingen är 

normalt 50-80 procent jämfört med om värmen inte återvinns. 

Mest energi går att spara i norra delarna av Sverige. Ett test av Energimyndighetens Testlab visade på 

energibesparingar på mellan 3000 och 6000 kWh/år om ett FTX-system installeras och huset 

dessutom är tätt.18 

 

Figur 4. FTX-system 

Källa: www.energimyndigheten.se (2011-04-19) 

 

Det finns flera olika typer av FTX-system, de mest använda är roterande värmeväxlare, 

batterivärmeväxlare och plattvärmeväxlare.19 

                                                           
18 http://www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/Din-ovriga-energianvandning-i-hemmet/Ventilation/FTX-
system/ (2011-04-19) 
19 Installationsteknik AK för V, Catarina Warfvinge, 2007 
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3.9.1 Roterande värmeväxlare19 

Den roterande värmeväxlaren består av ett rotorhjul med ett stort antal små axiella kanaler. Hjulet 

roterar och när det passerar frånluften lagras värme och fukt i de små kanalerna. Hjulet fortsätter att 

rotera och avger sedan värmen som lagrats till tilluften. 

Temperaturverkningsgraden för en roterande värmeväxlare kan vara så hög som 

85 procent. Till- och frånluftskanalerna måste dras intill varandra för att denna typ 

av värmeväxlare ska kunna användas. Nackdelen med roterande värmeväxlare är 

att frånluften blandas med tilluften.  

 

 

Figur 5. Roterande värmeväxlare. 

Källa: www.svenskventilation.se (2011-04-19) 

 

3.9.2 Plattvärmeväxlare 

Plattvärmeväxlaren fungerar så att tilluften och frånluften passerar varandra i växelvis veckade 

aluminiumplåtar. Tilluften som är kall värms upp av aluminiumplåtarna 

som värmts upp av frånluften.20 Frånluften och tilluften blandas aldrig. 

Temperaturverkningsgraden för plattvärmeväxlare är cirka 70 procent.19 

 

 

Figur 6. Plattvärmeväxlare 

Källa: www.svenskventilation.se (2011-04-19) 

 

3.9.3 Batterivärmeväxlare19 

Består av två batterier, ett i frånluftskanalen och det andra i tilluftskanalen. Vatten cirkulerar mellan 

batterierna, i frånluftsbatteriet värms vattnet och i tilluftskanalen avges värmen till tilluften. 

Temperaturverkningsgraden är cirka 60 procent. Den stora fördelen med 

batterivärmeväxlaren eller den vätskekopplade värmeväxlaren som den också 

kallas är att till- och frånluftskanalerna inte behöver placeras intill varandra. 

 

 

 

Figur 7. Batterivärmeväxlare 

Källa: http://www.coiltech.se/ (2011-04-19) 

 

 

                                                           
20 http://www.svenskventilation.se/index.php3?use=publisher&id=1379 (2011-04-19) 



   

16 
 

3.10 Minimering av energiförbrukningen 
Förutom att klimatskalet behöver vara välisolerat och att fönsterkonstruktionerna har låga U-värden, 

krävs att köldbryggor minimeras och täthet maximeras. Generellt gäller att det är lättare att 

energieffektivisera hus med flera våningar. Husets form spelar också in och ett hus med många hörn 

kräver oftare större åtgärder och mer isolering än ett traditionellt hus med fyra hörn för att få ner 

energiförbrukningen. Detta beror på förhållandet mellan invändig golvarea och yttervägg/tak. 

3.10.1 Köldbryggor 

Vid renoveringen mot passivhus krävs mycket isolering och minimering av köldbryggor blir därför allt 

viktigare. Köldbryggor är konstruktionsdetaljer som ökar värmeförlusterna och orsakar kalla ytor 

inomhus. De uppstår ofta vid balkonginfästningar, mellan våningsplan, i takfoten och i ytterhörn på 

klimatskalet.21 Köldbryggor har kontakt med både den varma insidan och den kalla utsidan av 

byggnaden, vanligtvis genombryts isoleringen av material med betydligt högre 

värmeledningsförmåga än isoleringsmaterialet vid köldbryggor. Köldbryggan kallas då för 

materialbestämd köldbrygga. Det finns också köldbryggor som kan uppstå på grund av geometriska 

förhållanden och kallas då geometribestämd köldbrygga. Exempel på vart man kan hitta sådana 

köldbryggor är vid utsprång, ändring av konstruktionstjocklek och i hörn. 

Köldbryggor har en allt större betydelse beroende på hur välisolerat huset är. Köldbryggor kan också 

orsaka ytkondens eller kondens i själva klimatskärmen vilket kan medföra skador på 

konstruktionen.22 Köldbryggor kan även orsaka sämre komfort i huset då de kallare ytorna som 

uppstår medföra att det ofta upplevs som dragigt i rummet. För att minimera köldbryggorna bör det 

eftersträvas att ha isolering i obruten linje, exempelvis bör ett fönster placeras mitt för 

isoleringsskiktet i väggarna.  

3.10.2 Täthet 

Förutom att klimatskalet ska vara välisolerat behöver det även vara lufttätt för att varm luft inte ska 

kunna läcka ut ur byggnaden. En otät byggnad kan även leda till fuktproblem. En helt tät byggnad kan 

sedan få ett mycket bra inneklimat med en mekanisk styrd till- och frånluftsventilation. Tätskiktet bör 

kontrolleras regelbundet under byggets gång för att kunna åtgärda de eventuella skador som lätt 

uppstår då en konstruktion med till exempel en plastfolie utgör tätskiktet. När byggnaden sedan är 

färdigställd bör byggnaden provtryckas för att se hur stort läckage som finns. Om byggnaden ska 

kunna klassas som passivhus behöver ett visst resultat uppvisas från en täthetsprovning, se kapitel 

3.4 för kravet om täthet. 

3.10.3 Spillvatten 

En relativt stor del av värmen (17 %) försvinner ut via spillvattnet och varje person beräknas göra av 

med ca 200liter varmt och kallt vatten per dag. Möjligheterna att återvinna denna värme i vattnet 

som spolas direkt ut från bland annat duschar är stora. Många studier har gjorts på återvinning av 

värmen i spillvattnet men få på flerbostadshus. I dessa mindre bestånd har det varit svårt att få 

lönsamhet i att installera värmeväxlare för spillvattnet. I studier då värmeåtervinning av spillvattnet 

införts i flerbostadshus visar att gränsen för när det blir lönsamt är vid bestånd med något över 25 

                                                           
21 http://www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/Din-ovriga-energianvandning-i-hemmet/Isolering/Brister-i-
isoleringen/ (2011-04-18) 
22http://www.rockwool.se/inspiration/passivhus+pumpk%C3%A4llehagen/v%C3%A4rt+att+veta+om+passivhus
/k%C3%B6ldbryggor (2011-04-18) 
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lägenheter. Vid större byggnationer borde därför återvinning av värmen i spillvattnet vara en 

självklarhet.23 

3.10.4 Klimatskalet 

Klimatskalet består av de yttre väggarna, golv och tak som omsluter byggnaden. Fönster och 

ytterdörrar ingår även de i klimatskalet då de också har kontakt med det yttre klimatet. Den ofta 

varmare inomhusluften strävar efter att ha samma temperatur som den kallare utomhusluften. Detta 

hindras genom klimatskalet och ju lägre u-värde klimatskalet har desto svårare får värmen att 

utjämnas. Generellt gäller att material med lågt u-värde har lägre densitet och därmed bra 

isoleringsförmåga. 

Ett tätt och välisolerat klimatskal hjälper till att sänka energiförbrukningen och ger ett bra inneklimat 

med hög komfort. För att huset ska kunna värmas upp av värme som alstras från de boende och 

hushållsapparater ställs hårda krav på klimatskalet.24 

3.11 Beräkning av transmissionsförluster25 
Beräkning av transmissionsförluster sker enligt följande för en vägg enligt U-värdesmetoden: 

Rskikt =δ / λ    

RSumma = 0,17+ Rskikt1 + RSikikt2 +…..              

U = 1 / Rsumma    

Ptransm = U∙A∙(ti –DUT)   

E=U∙A∙Gt    

 

R = värmemotståndet (m2, oC/W) 

δ = skiktets tjocklek [m] 

λ = värmeledningsförmåga [W/m, oC] 

U = värmegenomgångskoefficient (W/m2, oC) 

A = ytan genom vilken värmen leds [m2] 

P= transmissionsförlust, effekten [W] 

DUT = dimensionerande utetemperatur 

E = transmissionsförlust, energi [Wh] 

Gt = antalet gradtimmar på orten i fråga [oC,h] 

Värdet 0,17 kommer ifrån de inre och yttre övergångsmotstånden. Det inre övergångsmotståndet är 

0,13m2 oC/W och det yttre är 0,04m2 oC/W adderas dessa fås 0,17. Detta värde gäller då man räknar 

på väggar och värmeflödet är horisontellt. För beräkning på tak och golv används istället värden ur 

tabellen nedan. 26 

 

                                                           
23 http://www.hsb.se/polopoly_fs/1.35965!varmeatervinningspillvatten_toppsockret.pdf (2011-04-20) 
24 http://www.energimyndigheten.se/sv/hushall/bygga-nytt-hus/Klimatskal/ (2011-04-20) 
25 http://www.stenull.paroc.se/produktdat/pdf_down/Byggregler.pdf (2011-05-05) 
26 http://energihandbok.se/x/a/i/10672/Berakning-av-transmissionsforluster-fran-byggnader.html (2011-04-
20) 
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Värmeövergångsmotstånd enligt beräkningsprogrammet Isover Energi 3. 

Då beräkning enligt lambdavärdesmetoden sker beräknas ett λ-värde som gäller för hela väggen. När 

detta är gjort kan väggen betraktas som ett homogent materialskikt och u-värdet för väggen kan 

därefter lätt bestämmas.  

Lambdavärdesmetoden och u-värdesmetoden ger väldigt snarlika svar men det kan skilja en del på 

decimalerna, därför räknas ofta ett medelvärde mellan dessa två för att få fram ett u-värde med 

större noggrannhet. 

Då beräkning av plattan sker använder man sig av randvillkor enligt följande tabell: 

 

Figur 8. Värmemotstånd för mark. 

Källa: http://www.stenull.paroc.se/produktdat/pdf_down/Byggregler.pdf (2011-05-05) 
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3.12 Beräkning av energibehov 
För att beräkna en byggnads energibehov behöver förutom transmissionsförluster även ett antal 

andra parametrar beräknas. 

E = (Q t + v) * Gt [kWh].    

Köldbryggor räknas in i transmissionsförlusterna så att en genomsnittlig 

värmegenomgångskoefficient erhålls. 

   

Ui = Värmegenomgångskoefficient för byggnadsdel i [W/m2, oC]. 

Ai = Arean för byggnadsdelen i:s yta mot uppvärmd inneluft (m2). För fönster, dörrar, portar och 

dylikt beräknas Ai med karmyttermått. 

k = Värmegenomgångskoefficienten för den linjära köldbryggan k [W/m2, oC].. 

lk = Längden mot uppvärmd inneluft av den linjära köldbryggan k [m]. 

j = Värmegenomgångskoefficienten för den punktformiga köldbryggan j [W/oC]. 

Aom = 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. 

 

Transmissionsförlusterna, det vill säga värmetransporten genom konstruktionsdelar med köldbryggor 

inräknat blir således:  

Q t = Um * Aom    

Nästa steg är att beräkna förlusterna som beror på ventilation och läckage.  

Qvent = ρ * c * qvent * (1- η) + ρ * c * qläckage   

Ρ = luftens densitet, normalt 1,2 kg/m3 

c = luftens värmekapacitet, normalt ca 1005 J/Kg, oC. 

qvent = uteluftsflöde, m3/s 

η = verkningsgrad för ventilationens återvinning 

qläckage = läckageluftflöde, m3/s 

 

Gratisvärme i form av solinstrålning, aktivitet och hushållsel kan utnyttjas. Soltillskottet varierar 

beroende på orientering, U-värde och g-värde. Även omgivande terräng och byggnader kan påverka 

soltillskottet. Gratisvärme från de boende och hushållselen kan antas till 5 W/m2. För hus med 

energisnåla apparater kan 3-4 W/m2 antas.27 

                                                           
27http://www.ebd.lth.se/fileadmin/energi_byggnadsdesign/images/Utbildning/VBMF01/foerelaesning_A2_2.p
df (2011-05-12) 
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3.13 Beräkning Graddagar 

Beräkning av antalet graddagar under 2010 har utförts för att kunna 

bestämma normalavvikelsen jämfört med graddagarna från tidigare år. 

Graddagar beräknas genom att 17oC subtraheras med 

dygnsmedeltemperaturen för en dag och sedan addera ihop alla dagar 

på året förutom om temperaturen understiger den angivna 

temperaturen för den angivna månaden se tabell. Under 

sommarhalvåret räknas graddagar endast då dygnsmedeltemperaturen 

understiger gränserna som anges i tabellen till vänster 28 

Exempelvis räknas medel graddagarna för januari ut enligt följande då 

medeltemperaturen är -1oC. (17-(-1))*31=558 graddagar.  

För uppmätta temperaturer se bilaga Normaltemperatur, utifrån dessa värden har graddagarna 

räknats fram. 

Sammanställning över graddagarna under 2010 samt normalvärde för graddagarna under perioden 

1961-1990. 

Graddagar 

Månad Normal (dagar)
29

 2010 (dagar)
30

 

Januari 558 638,6 

Februari 504 515,2 

Mars 496 465 

April 360 294 

Oktober 279 294,5 

November 390 429 

December 527 685,1 

Summa 3114 3321,4 

 

Avvikelsen för år 2010 jämfört med normalvärdet från tidigare år blir då (3321,4/3114=) 6,7 % för 

hela året. Detta används för att beräkna om energiförbrukningen under 2010 till ett normalår. Den 

normalårskorrigerade energiförbrukningen för år 2010 blir då 209 kWh/m2,år istället för 223 

kWh/m2,år då energimängden som går till uppvärmning reduceras med 6,7 %. 

                                                           
28 http://www.smhi.se/polopoly_fs/1.3499!EI_Produktexempel_Forklaringar_060130%5B1%5D.pdf (2011-05-
23) 
29http://www.smhi.se/klimatdata/meteorologi/temperatur (2011-05-23) 
30 http://www.temperatur.nu/kristianstad-egen_period.html (2011-05-23) 

Månad Temperatur 

April 12 oC 

Maj 10 oC 

Juni 10 oC 

Juli 10 oC 

Augusti 11 oC 

September 12 oC 

Oktober 13 oC 
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3.14 Beräkning av Varmvattenförbrukningen 
Det behövs 1,162 kWh för att höja temperaturen 1 grad i 1kubikmeter vatten. 30 % av den 

förbrukade vattenmängden antas vara varmvatten. Den uppmätta vattenförbrukningen för 2010 

ligger på 2586 l/m2 och ett normal värde brukar ligga runt 1000 l/m2.  Då temperaturhöjningen är 

60,5 grader beräknas Varmvattenförbrukningen lätt ut genom att multiplicera dessa faktorer med 

varandra31. 

1,162 kWh * 0,3 * vattenförbrukning * 60,5 oC

                                                           
31 http://www.karlskogaenergi.se/privatkunder/elnat/saanvanderduelihushallet/uppvarmningavvarmvatten 
(2011-05-31) 
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4. Faktainsamling 

Vi har i rapporten främst försökt använda oss av information i form av rapporter och information från 

myndigheter samt tryckta källor och studielitteratur, detta för att rapporten ska var tillförlitlig. 

Internet har använts där vi inte har funnit information på annat sätt, vi har dock valt att välja bort 

vissa tvivelaktiga Internetadresser och generellt har vi varit kritiska mot källor från Internet och 

därför sökt samma information från flera olika hemsidor. Samtal med kunniga personer på kontoret 

Sweco har förekommit och anses vara en fördel, då de innehar kompetens och erfarenhet inom 

området. Ritningar och statistik har skannats in av personal på Sweco i Malmö och skickats 

elektroniskt till oss. Vi har själva studerat ritningarna med en del hjälp från handledaren på Sweco för 

att tyda ritningarna. Ritningar och statistik har därefter valts ut för att sammanställa och använda det 

som är relevant för denna rapport.  

 

De beräkningar som har gjorts i detta arbete har utförts i beräkningsprogrammet Isover Energi 3. De 

beräkningar som har gjorts i programmet är beräkning av U-värde på konstruktioner, U-medel 

värdesberäkning, beräkning av köldbryggor och beräkning av specifik energianvändning. 

Vissa beräkningar är också gjorda för hand, beräkning av graddagar för normalår samt beräkning av 

varmvattenförbrukning vid normalförhållanden är gjorda förhand. För att kunna utföra dessa 

beräkningar har information från handledaren på Sweco förekommit samt viss information hämtats 

från Internet. Denna information kompletterar den kunskap som sedan tidigare fanns hos 

författarna. Hade mer tid funnits hade ett alternativ kunnat vara att göra intervjuer och diskutera 

med olika företag och olika experter inom området för att få fler infallsvinklar och större 

verklighetsanknytning.  
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5. Genomförandet 
Det började med att vi försökte komma på en idé vad vi skulle skriva om. Vi funderade vad vi båda 

var intresserade av att skriva och kom fram till att ny miljösmart teknik var något som skulle passa 

oss. Vi funderade sedan på var det går åt mycket energi och vad som kan göras för att spara denna 

energi. Vi kom då på att ombyggnation till passivhus skulle kunna vara en bra lösning till att minska 

energiförbrukningen i redan befintliga bestånd. 

 

Vi tog därefter kontakt med olika företag om de var intresserade av vårt examensarbete, de som var 

först att nappa på idén var Sweco. Vi bestämde möte för att diskutera hur examensarbetet skulle 

genomföras och vad vi ville ha hjälp med från dem. Vi bestämde då att information från ett redan 

befintligt bestånd skulle erhållas från dem samt att vi fick tillgång till deras kontor. På kontoret har vi 

kunnat skriva rapporten och fått hjälp om vi undrat något. 

 

Vi började sedan med att söka massor av information om passivhus och började beskriva 

passivhustekniken i rapporten. Vi använde oss av relevanta böcker och Internet för att hitta 

informationen. Vi studerade även tidigare gjorda ombyggnationer till passivhus för att se hur de gick 

tillväga och vilka resultat som uppnåddes. Vi erhöll därefter information om det befintliga huset som 

vi skulle tillämpa tekniken på. Huset var ett flerbostadshus byggt under miljonprogrammet som är i 

behov av renovering och energieffektivisering, huset ligger i Kristianstad. 

 

Informationen som bestod av ritningar på huset studerades tillsammans med vår handledare på 

Sweco. Vi började fundera på helhetslösningar samt detaljlösningar. Vi gjorde en beskrivning av 

utgångsläget i rapporten och började skissa och skriva förslag på hur huset kunde tänkas se ut. Det 

befintliga flerbostadshuset beskrev vi i text samtidigt som vi började bygga upp en modell av 

konstruktionen i beräkningsprogrammet Isover Energi 3, där U-värde och energiförbrukning har 

beräknats. Vi fick senare också statistik på energianvändningen över år 2010 som vi korrigerade till 

normalår för att få ett mer trovärdigt resultat. Utifrån statistiken togs den specifika 

energianvändningen fram och en jämförelse med den specifika energianvändningen beräknat av 

Isover 3 gjordes.  

 

Därefter fortgick arbetet med de två förslagen till energieffektivisering av flerbostadshuset. Två 

modeller byggdes upp i programmet, samtidigt som arbetet med dessa modeller har pågått har vi 

beskrivit de olika konstruktionsalternativen i rapporten.  För att ta fram bra lösningar på de olika 

konstruktionerna har vi hämtat information på nätet, testat oss fram i beräkningsprogrammet Isover 

Energi 3 till önskat U-värde har erhållits samt diskuterat med vår handledare Mathias Karlsson på 

Sweco. Efter att beräkningarna slutfördes sammanställdes resultat och en analys av de olika 

konstruktionslösningarna gjordes, slutsatser drogs och examensarbetet färdigställdes. 
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6. Analys 

Här beskrivs flerbostadshuset som studeras i rapporten. Byggnadstekniska detaljer, typ av 

installationer och utseende presenteras. Senare i kapitlet redovisas förslag till energieffektivisering av 

flerbostadshuset och resultat av energiberäkningar. Samtliga konstruktioner har byggts upp i 

beräkningsprogrammet Isover Energi 3, där U-värde och slutlig energianvändning har räknats fram. 

6.1 Fallbeskrivning av flerbostadshuset i Kristianstad 
Huset som studeras i den här rapporten är ett flerbostadshus som ligger i Österängsområdet i 

Kristianstad. I området finns ett flertal hus som är byggda på samma sätt, huset i den här rapporten 

är byggt 1978 och är i behov av renovering. Det är ett flerbostadshus av typen punkthus uppfört i 8 

våningar, på taket finns en uppbyggnad för hissmaskin och fläktrum. Taket är ett motfallstak med 

invändig hantering av dagvatten. Vintertid på taket vid hiss- och fläktrum bildas lätt snöfickor som då 

utgör en extra last och ökar risken för läckage vid snösmältning.  

 

Figur 9. Flerbostadshuset i Kristianstad. Källa: http://www.maps.google.se (2011-04-22) 

Huset är grundlagt med platta på mark där marken inte är så fast varför pålning utförts för att 

säkerställa grundläggningen. Plattan är anlagd direkt mot mark utan någon isolering emellan. 

Stommen utgörs av bjälklag och längsgående väggar i betong samt väggar kring trapphus och en 

tvärgående lägenhetsskiljande vägg som också är uppförd i betong. Utfackningsväggar återfinns på 

de sidor de finns balkonger och är uppförda med träregelstomme. Fasadbeklädnaden på huset är 

aluminiumplåt. 

Huset är kopplat till stadens fjärrvärmenät och uppvärmning sker alltså genom fjärrvärme. Friskluft 

tas in via ventiler vid fönster och frånluft bortförs utav ett mekaniskt styrt frånluftsystem. 
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Figur 10. Entréplan enligt A-ritning.(Källa: Sweco, Malmö) 

Entréplan innehåller utrymmen som tvättstuga, soprum, apparatrum och lägenhetsförråd vilket 

illustreras i figuren ovan.  Ytterväggarna på entréplan utgörs av bärande betongväggar med invändig 

isolering och utan någon utvändig isolering.  

Ytterväggarna på entrévåningen har följande uppbyggnad: 

250betong 

100 isolering 

U-värde: 0,32 W/m2 oC 

Ytterväggarna på entrévåningen mot öst och väst består av denna konstruktion bortsett från 

väggarna mot väster i norrfasaden. I övrigt består väggarna av 200mm tjock betong med 100mm 

isolering vilket ger U-värdet: 0,33 W/m2 oC . Taket på entrévåningen har isolerats med 70mm tjock 

isolering. 
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Figur 11. Våningsplan 2-8 enligt A-ritning.(Källa: Sweco, Malmö) 

Lägenheterna finns på våningsplan 2-8, fördelningen på varje våningsplan är 1st 2 R.o.kv., 2st 3 

R.o.k., 1st 4 R.o.k. Varje våningsplan kan nås genom både trappor och hiss. Mindre lägenhetsförråd 

finns även i trapphuset på varje våningsplan vilket illustreras i bilden ovan. Utfackningsväggarna och 

de bärande ytterväggarna börjar från våning två med fasadbeklädnad av aluminiumplåt. 

Konstruktionen idag 
Bottenbjälklag* Yttervägg(Bärande) Utfackningsvägg Vindsbjälklag 

Golvbeläggning 0,7 Al-plåt 0,7 Al-plåt Papp 

240 Betong 90 Mineralull 9 Gipsskiva 50 Mineralullskiva 

150 Makadam 150 Betong 45x120 Reglar 150 Mineralullskiva 

  120 Mineralull 190 Betong 

  13 Folierad gipsskiva  

    

U-värde: 0,42 U-värde: 0,35 W/m2 oC U-värde: 0,33 W/m2 oC U-värde: 0,17 W/m2 oC 

 Tjocklek: 240mm + 

fasadbeklädnad 

Tjocklek: 142mm + 

fasadbeklädnad 

Tjocklek: 390mm  

 

*Sockel vid tvättstuga, mangel och strykrum inläggs 50 mm cellplast 1m inåt. 

Golvbeläggning, 30 Betong, 50 Cellplast 
 

Mellan bjälklagen och balkongerna finns 40mm isolering och även vid varje bjälklagskant finns endast 

40mm isolering. Detta medför att ganska stora köldbryggor uppstår vid dessa detaljer.   
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Konstruktionen av Hiss- och fläktrum idag 
Vägg Tak 

Brännlackerad al-plåt Brännlackerad al-plåt 

Underlagspapp Underlagspapp 

23 Råspont 23 Råspont 

45x95 Stolpar 45x170 Takåsar 

95 Mineralullskiva 100 Mineralullskiva m. fabrikspålagd papp 

0,15 Plastfolie 0,15 Plastfolie 

13 Gipsskivor 13 Gipsskivor 

  

U-värde: 0,38 W/m2 oC U-värde: 0,4 W/m2 oC 

Tjocklek: 132mm + al-plåt Tjocklek: 206mm + al-plåt 
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6.2 Konstruktionsförslag till åtgärder för minskning av 

energianvändningen 
Vid ombyggnation kommer väggarna att tilläggsisoleras för att minska värmeförlusterna genom 

väggen. Tilläggsisoleringen kommer till största del att göras på utsidan för att minska 

värmeförlusterna vid köldbryggorna som uppstår vid mellanväggar och bjälklagsanslutningar. Att 

isolera utvändigt medför också att den gamla konstruktionen blir varmare och torrare.  

Fuktkänsligheten på den gamla konstruktionen som uppstår vid invändig tilläggsisolering kommer 

därmed att undvikas.32 En tunnare isolering föreslås dock på insidan för att kunna dra in plastfolien i 

väggen för att på så sätt minimera genomförningar och otätheter. I detta skikt kan installationer med 

fördel läggas utan att göra hål i plastfolien. 

Två förlag på varje byggnadsdel kommer att presenteras för att sedan kunna jämföra och se hur stora 

besparingar olika alternativ ger. Alternativ ett kommer att vara en enklare renovering där befintlig 

konstruktion finns kvar, medan alternativ två kommer att kräva lite större ingrepp i byggnaden. 

Alternativ två kommer vara att föredra för att nå passivhusstandard men kommer samtidigt att 

innebära en större kostnad vid renoveringen. 

6.2.1 Utfackningsväggar 

Ytterväggarna på norra respektive södra sidan är utfackningsväggar. Här redovisas två alternativ till 

renovering och tilläggsisolering av dessa. 

Alternativ 1 

Huvudsaklig tilläggsisolering läggs på utsidan av den befintliga utfackningsväggen, ett 

installationsskikt med ny plastfolie utförs på insidan för att säkerställa tätheten. Fasadbeklädnaden 

rivs för att få bättre täthet mellan den befintliga och den nya isoleringen och därmed bättre 

isoleringsförmåga.  

Utfackningsvägg 01 

13 Gips 

13 Spån 

45 Installationsskikt mineralull med reglar 45x45 c600 

Plastfolie 

120 Isolering med 45x120 reglar c600 

200 Isolering 

95 Isolering med 45x95 reglar c600 

Fasadbeklädnad 

 

U-värde: 0,086 W/ m2 oC 

Total tjocklek: 486mm + fasadbeklädnad 

Problem med alternativ ett är att den gamla konstruktionen ofta inte är tillräckligt tät för att 

passivhusstandard ska kunna uppnås, därav väljer vi även att tilläggsisolera på insidan med ett 

installationsskikt där ett nytt tätskikt kan sättas upp mellan den befintliga väggen och 

installationsskiktet. En annan nackdel är att den gamla konstruktionen troligen är i sämre skick och 

isolerförmågan inte är lika god som för en helt ny vägg. 

                                                           
32 http://energiakademin.fastighetsagarna.se/atgardsbeskrivningar/byggteknik/invandig_isolering (2011-05-27) 
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Alternativ 2 

En annan möjlighet är att riva utfackningsväggarna i sin helhet och en helt ny konstruktion kan då 

väljas istället. På grund av att det kan vara svårt att få den ursprungliga utfackningsväggen helt tät 

kommer detta alternativ att vara det säkraste sättet att klara kravet på täthet som behövs för 

passivhus. Att riva väggarna helt öppnar även upp för många nya möjligheter av konstruktionen för 

dessa väggar, olika typer av isolering, reglar i trä eller stål och olika typer av fasadbeklädnad. Denna 

vägg skulle kunna ha följande uppbyggnad. 

Utfackningsvägg 02 

13 Gips 

13 Spån 

70 Installationsskikt mineralull med reglar 45x70 s600 

Plastfolie 

190 Mineralull, obrutet lager 

145 Mineralull s600 Reglar 45x145 

 50 Fasadskiva i mineralull, ex. Isover Fasadskiva 3133 

Fasadbeklädnad 

 

U-värde: 0,083 W/ m2 oC 

Total tjocklek: 481 mm + fasadbeklädnad 

Med denna typ av lösning nås ett u-värde på 0,082 vilket är väldigt bra. Tätheten i konstruktionen 

bör också bli väldigt bra eftersom väggen är helt ny. 

 

6.2.2 Bärande väggar 

Ytterväggarna på västra respektive östra sidan av huset är bärande väggar i betong. Här kommer de 

två alternativen till renovering att redovisas. Även för betongväggarna installeras ett invändigt 

installationsskikt med indragen plastfolie för att ytterligare förbättra u-värdet och för att få 

klimatskalet så tätt som möjligt. En liten nackdel som installationsskiktet medför är dock att boarean 

minskar. 

Alternativ 1 
Betongvägg 01 

13 Gips 

13 Spån 

70 Installationsskikt med mineralull och reglar 45x70 c600 

Plastfolie 

150 Betong 

90 Cellplast 

145 Mineralull med reglar 45x145 c600 

100 Fasadskiva i mineralull, ex. Isover Fasadskiva 3133 

Fasadbeklädnad 

 

U-värde: 0,095 W/ m2 oC 

Total tjocklek: 581 mm + fasadbeklädnad 

                                                           
33 http://www.isover.se/produkter/produktvisning?id=20760 (2011-05-25) 
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Väggarna tilläggsisoleras på utsidan av den befintliga isoleringen, fasadbeklädnaden rivs. Problemet 

med den utvändiga tilläggsisoleringen kan vara att få isoleringen att ligga helt tätt emot den 

befintliga väggen. Vilket kan leda till att isoleringsförmågan i väggen försämras. 

Alternativ 2 
Betongvägg 02 

13 Gips 

13 Spån 

70 Installationsskikt mineralull och med reglar 45x70 c600 

Plastfolie 

150 Betong 

150 Mineralull 

95 Mineralull med reglar 45x95 s600 

100 Fasadskiva i mineralull, ex. Isover Fasadskiva 3133 

Fasadbeklädnad 

 

U-värde: 0,087 W/ m2 oC 

Total tjocklek: 591 mm + fasadbeklädnad 

En annan möjlig åtgärd för dessa väggar är att riva allt från utsidan av väggen in till betongen. Utifrån 

betongen byggs därefter den utvändiga tilläggsisoleringen upp tätt emot den befintliga betongen och 

därmed ökar förutsättningarna för en bra isoleringsförmåga. 
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6.2.3 Grundytterväggar (Källarväggar) 

Den befintliga konstruktionen består av 200-250 mm betong och invändig isolering beståendes av 

träullsskivor 100mm på insidan av väggen. Vi föreslår en tilläggsisolering på utsida vägg.  

100 Träull 

200-250 Betong 

95 Mineralull med reglar 45x95 

Fasadbeklädnad 

 

U-värde: 0,23 W/ m2 oC 

Total tjocklek: 300-350 mm + fasadbeklädnad 

 

6.2.4 Golv och platta 

För minimering av energiförlusterna vore det bästa att tilläggsisolera under plattan till dess att det 

rekommenderade U-värdet för passivhus erhålls. I detta fall blir det dock svårt att utföra dessa 

åtgärder då byggnaden redan är byggd och schaktningsarbeten under huset anses allt för riskabla då 

huset är pålat. I ett flerbostadshus är dessutom energin som försvinner ut genom golvet liten i 

förhållande till resten av klimatskalet. 

Beräknat U-värde för plattan innan åtgärd: 0,48 W/m2 oC  

Då första våningen inte utgörs av några lägenheter kan eventuellt en lägre temperatur hållas i det 

nedersta planet. Detta medför att taket på entréplanet skulle kunna tilläggsisoleras för att minska 

värmeförlusterna från lägenheterna på våningen ovanför. Eftersom temperaturskillnaden mellan 

våningarna inte kommer att vara jättestor krävs nödvändigtvis inte så tjock isolering. Den isoleringen 

som sitter där idag är en 120mm tjock träullsplatta och det behöver därför inte göras några 

förändringar på tilläggsisoleringen av taket på entrévåningen. 

 

Alternativ 1 

Eftersom schaktningskostnaderna kan bli ganska omfattande och det faktum att endast 3 % av husets 

totala värme försvinner ut genom plattan, väljs i detta förslag att helt avstå från att tilläggsisolera 

socklar och runt huset. Detta minskar givetvis kostnaden vid renovering men är inte det mest 

optimala ur ren energisynpunkt. 

Alternativ 2 

I detta alternativ föreslår vi att socklarna tilläggsisoleras runt hela huset med cellplast av 120mm 

samt att cellplast läggs ut ca 1,5 meter horisontellt i marken för att minska värmeförlusterna från 

plattan.
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6.2.5 Tak 

Alternativ 1 

I detta exempel kommer ett ingrepp som inte medför bättre förhållande mellan klimatskal och 

golvarea att redovisas.  Det befintliga motfallstaket behöver rivas ner för att ge plats åt den nya 

tilläggsisoleringen som inte ryms under den befintliga konstruktionen. Vindsbjälklaget kan då se ut 

enligt följande. 

Tak 010 

190 Betong 

Plastfolie 

500 Lösull 

 

U-värde: 0,082 W/ m2 oC 

Total tjocklek: 690 mm 

 

Ett låglutande uppstolpat tak föreslås med utvändig avvattning. På takstolarna läggs råspont, för att 

få en lägre relativ fuktighet i råsponten och därmed minska fuktproblem föreslår vi en 30mm tjock 

mineralullsboard ovanpå råsponten. Ovanpå mineralullsboarden kan sedan tätskikt och 

takbeläggning läggas, exempelvis asfaltpapp. 

Detta förslag kommer givetvis att innebära en lägre renoveringskostnad jämfört med den som 

kommer presenteras i alternativ två där en hel extra våning kommer att byggas upp. 

Tilläggsisoleringen innebär att takkonstruktionens värmeläckage minskar men arean utåt är 

fortfarande relativt stor. Detta beror på att den extra påbyggnaden(fläkt- och hissrum) som 

fortfarande finns i denna lösning förutom ett sämre förhållande mellan golv- och väggarea även 

medför fler köldbryggor vid hörn. Påbyggnaden innehållandes fläkt- och hissutrymmen kommer även 

den att tilläggsisoleras och uppbyggnaden kan tänkas vara uppbyggd enligt följande med väggar och 

tak. 

Vägg 011 Tak 011 

13 Gips 13 Gips 

Plastfolie Plastfolie 

95 Mineralullskiva med reglar 45x95 100 Mineralullsskiva, 45x170 Takåsar 

23 Råspont 23 Råspont 

Underlagspapp Underlagspapp 

150 Mineralull 150 Mineralull 

95 Mineralullskiva med reglar 45x95 95 Mineralullskiva med reglar 45x95 

23 Råspont 23 Råspont 

Underlagspapp Underlagspapp 

Aluminiumplåt Aluminiumplåt (Kräver lutning >5,7
o
, alternativt att 

en  sömsvetsad rostfri plåt väljs) 

U-värde: 0,110 W/ m2 oC U-värde: 0,109 W/ m2 oC 
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Alternativ 2 

Här redovisas ett förslag till påbyggnad av en extra våning. Då byggnaden utökas med en extra våning 

fås ett bättre förhållande mellan golvarea och yttervägg/tak. Konstruktionen som föreslås är en 

lättkonstruktion med väggar utförda som utfackningsväggarna på våningarna under och taket är ett 

låglutande valmat sadeltak. Det nuvarande taket behöver rivas ned till vindsbjälklaget för att ge plats 

för den nya konstruktionen och den extra våningen som byggs upp från betongen. Den förslagna 

takkonstruktionen byggs utan vindsutrymme vilket möjliggör för nya fräscha lägenheter med högre 

takhöjd. Högt i tak är dock inte det mest idealiska för passivhus eftersom en större volym luft 

behöver värmas. Det är dock nödvändigt med lite högre i tak för att konstruktionen ska kunna 

omsluta fläkt och hissrummet. De extra kvadratmetrarna som fås utan att behöva göra klimatskalet 

större kommer däremot göra att denna konstruktion blir mer energieffektiv.  

 

Figur 12. Takplan innan renovering enligt A-ritning(Källa: Sweco, Malmö) 

 

Innan en påbyggnad som den här kan vidtas måste också beräkningar göras för att kontrollera att 

konstruktionen håller. Eftersom den föreslagna konstruktionen är en lättkonstruktion och sadeltaket 

medför mindre last av snö under vintern borde en påbyggnad som denna vara möjlig. Snöfickorna 

som kan bildas vid fläktrummet på taket försvinner och problemen som finns med motfallstak 

undviks. Exempelvis undviks den invändiga avvattningen och alla problem som det kan medföra. Med 

ett sadeltak behöver hängrännor och stuprör monteras på huset vilket påverkar det arkitektoniska 

utseendet.  
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Tak 02
34

 

13 Gips 

28 Glespanel 

45 Isover UNI-skiva 36 med horisontell träregel 

 Plastfolie 

450 Lättbalk 

403 Isover InsulSafe (Lösull) 

 20 Isover Takfotsystem 33 (fungerar som vindavledare) 

27 Luftspalt 

22 Råspont 

 Papp + takbeläggning 

 

U-värde: 0,076 W/ m2 oC 

Total tjocklek: 558 mm + takbeläggning 

 

6.2.6 Balkonger 

De största köldbryggorna som finns i huset utgörs av infästningen vid balkonger. Den bästa lösningen 

sett till byggnadens framtida energiförbrukning är att bila av alla balkonger för att bli av med dessa 

köldbryggor helt. Vid renovering måste dock ekonomin tas i beaktning och frågan är då hur mycket 

det lönar sig att bila av alla balkonger i förhållande till att låta balkongerna finnas kvar. Det kan vara 

en allt för kostsam renoveringsmetod för att ytterligare minska energiförbrukningen. Den extra 

renoveringskostnaden som detta skulle medföra kan eventuellt vara svår att få tillbaka i form av den 

ökade energibesparingen som erhålls. Dock ökar köldbryggornas påverkan vid mer isolerade 

konstruktioner och det kan därför vara ett alternativ vid ombyggnation. Vid beslut bör också hänsyn 

tas till balkongernas befintliga skick. Om de är i behov av renovering kan det löna sig att med en lite 

större investering bila av alla balkonger, bygga upp nya i ett självständigt stomsystem och på så sätt 

inte bara få nya balkonger utan också få en energismartare byggnad med färre köldbryggor. 

Alternativ 1 

De befintliga balkongerna behålls. Problemet med köldbryggorna finns kvar medan väggarna runt om 

tilläggsisoleras enligt tidigare förslag. 

Alternativ 2 

Balkongerna rivs helt. Utfackningsväggarna byggs upp enligt förslaget tidigare i rapporten och blir då 

helt obrutna och köldbryggorna vid balkongerna försvinner. Nya balkonger kan därefter monteras 

utanpå fasaden på den nya utfackningsväggen om så önskas, dock med eget stomsystem så att inga 

köldbryggor uppstår. 

                                                           
34 http://www.isover.se/konstruktioner/vindsbj%c3%a4lklag+och+snedtak/s-c3-
203+snedtak+med+l%c3%b6sull,+l%c3%a4ttbalk (2011-05-25) 
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6.2.7 Övriga åtgärder 

Köldbryggor 

Andra köldbryggor som finns är hörn och vid fönster samt anslutningar mellan bjälklag och vägg. 

Teoretiskt sätt skulle det gå att ändra husformen så att byggnaden blir kvadratisk men detta skulle 

vara ett alltför stort ingrepp. Fönster byts ut mot mer energisnåla fönster och i samband med det 

minimeras också köldbryggorna kring fönster. Vid anslutning mellan bjälklag och vägg skulle ett nyare 

isolermaterial kunna användas med bättre värmegenomgångskoefficient jämfört med de 

traditionella isoleringsmaterialen mineralull och cellplast.  

Uppvärmningssystem och ventilation 

Eftersom huset är kopplat till stadens fjärvärmenät behöver inget göras åt uppvärmningen. Den 

befintliga frånluftsventilationen utan återvinning och tilluft genom friskluftsventiler är dock 

otillräcklig för att uppnå kraven för passivhus. Ett FTX-system kommer därför installeras med en 

återvinningsgrad på 85 %. 

Övrigt 

I övrigt kommer alla fönster att bytas ut i båda alternativen till fönster med lägre u-värde. I detta fall 

väljs fönster med u-värde 0,80 W/ m2 oC. Också dörrar byts ut, dessa med ett u-värde på 0,7 W/m2 oC. 

Individuell energimätning bör införas för att minska energianvändandet. Det finns många studier i 

såväl Sverige som Tyskland som visar på att energiförbrukningen minskar med ca 20 % vid införande 

av ett sådant system. Kostnaden att installera ett sådant system är hög men skälen till att införa 

systemet är större än den extra kostnad som detta medför vid installationen.35 

Utöver detta kan snålspolande vattenkranar sättas in för att minska värmeförlusterna från 

tappvattnet. Energisnåla hushållsprodukter och energieffektiv belysning bör också installeras för att 

minska energiförbrukningen. Isolering av spillvattenrör och ventilationskanaler rekommenderas. De 

flesta radiatorer tas bort eftersom behovet av dessa minskar drastiskt efter renovering. För att 

säkerställa att ventilationen och värmespridningen sker bra och att ett bra inre klimat erhålls bör 

planlösningen ses över och om möjligt göra denna öppnare för att underlätta värmespridning och 

ventilation. Om det i framtiden önskas att ytterligare energieffektivisera kan solfångare installeras på 

tak. 

  

 

 

 

                                                           
35http://www.boverket.se/Global/Webbokhandel/Dokument/2006/individuell_matning_av%20varmeforbrukni
ng_i_flerbostadshus_i%20_tyskland.pdf.pdf (2011-05-27) 
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6.3 Resultat 

6.3.1 Isover Energi 3 

Följande beräkningar har utförts i beräkningsprogrammet Isover Energi 3. Resultatet från alla 

beräkningar är bifogade som bilagor i slutet av rapporten. Isover Energi 3 är ett beräkningsprogram 

för att göra energiberäkningar och beräkna U-medelvärde. I programmet behöver viss ingångsdata 

matas in. För att få rätt klimatdata och klimatzon behöver närmaste ort och län väljas, det huset som 

studerats i den här rapporten ligger i Kristianstad och därför valdes Lund till närmaste ort och Skåne 

som län. Nästa steg var att ange de huvudsakliga ytorna som utgör byggnadens klimatskal vilket är 

golv, väggar och tak. Efter det anges fönster och dörrar på varje enskild huvudsaklig yta. För väggarna 

anges orientering som programmet senare använder för att kunna beräkna solinstrålning för de 

fönster som finns på respektive vägg. Även köldbryggor läggs in i programmet som räknar fram psi-

värden för dessa. Schablonvärden har matats in manuellt i programmet då en del köldbryggor inte 

funnits i programmet. 

När inmatningen av all data är inlagt kan U-medelvärdet och den Specifika energianvändningen lätt 

beräknas genom att fylla i parametrar som inomhustemperatur, täthet och luftomsättning. Övriga 

parametrar som hushållsel och fastighetsel fås från statistik för byggnaden från tidigare år. 

6.3.2 Resultat av beräkningar 

Det befintliga huset byggdes upp för att se hur bra det uppmätta värdet överrensstämmer med 

programmet. Resultatet från beräkningsprogrammet Isover Energi 3 stämde väldigt bra med det 

uppmäta värdet med en skillnad på endast 2 kWh/m2. Det Uppmätta värdet ligger på 209 kWh/m2,år 

efter reducering med hjälp av graddagar att jämföra med värdet 210 kWh/m2,år som erhölls av 

beräkningsprogrammet. Uppgifter om parametrarna inomhustemperatur, ventilationsflöde och 

infiltration har antagits eftersom riktiga uppgifter saknas. Dessa parametrar påverkar 

energiförbrukningen relativt mycket även då bara en av parametrarna ändras. Den uppmätta 

varmvattenförbrukningen ligger väldigt mycket högre än vad standardvärdet är för denna byggnad 

och detta kan bero på att klimatet varit mycket kallare än normalt under år 2010. 

Varmvattenförbrukningen beräknad från statistik blev 118 881 kWh/år och beräknat med ett 

normalvärde på 1000 l/m2 blev resultatet istället 49 161,5 kWh/år vilket medför att den slutgiltiga 

energiförbrukningen hamnar på 179 kWh/m2,år istället. 

Om endast ett FTX-system sätts in med verkningsgrad 85 % minskar energianvändningen till 120 

kWh/m2, återvinning av frånluften är alltså ett extremt bra alternativ vid energieffektivisering av en 

byggnad. 

Ökar tätheten till passivhusstandard på det befintliga huset minskar energiförbrukningen med 16 %. 

Ändras tätheten däremot vid alternativ två minskar energiförbrukningen med 27 %. Tätheten spelar 

alltså en större roll ju mer välisolerad byggnaden är.  

Beräkning av antal personer i genomsnitt har gjorts enligt fölande: 

2 rokv => 1,5 personer 

3 rok => 2,5 personer 

4 rok => 3,5 personer 
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Med detta antagande fås 10 personer per våning. 7 våningsplan och 70 % närvaro ger 49 personer i 

genomsnitt. Alternativ 2 har en extravåning vilket ger 56 personer i genomsnitt. 

Befintligt hus 

Atemp = 2331 m2 

Genomsnittlig rumshöjd: 2,4 m 

Genomsnittlig innetemperatur: 23 oC 

Infiltration inkl. fönstervädring: 0,40 oms/h 

Ventilationsflöde: 0,50 l/s per m2 

Värmeväxling, verkningsgrad: 0 %  

 

U-värden: 

Fönster: 1,88 W/m2 oC 

Balkongdörrar: 1,5 W/m2 oC 

Entrédörr: 1,7 W/m2 oC 

Dörr till soprum: 2,0 W/m2 oC 

Hushållsenergi: 48 993 kWh/år 

Fastighetsenergi: 81 656 kWh/år 

Antal personer, genomsnitt: 49 st. 

Varmvattenberedning, brutto: 49 161,5 kWh/år 

Um = 0,72 W/m
2
 
o
C 

Beräknad specifik energianvändning: 179 kWh/m
2
, år 
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Resultat Alternativ 1  

Resultatet från alternativ ett visar att passivhusstandarden inte uppnåddes, men resultatet var inte 

så långt ifrån. Alternativet leder till att byggnaden inte kan klassas som ett passivhus men väger man 

in ekonomin i det hela kan detta alternativ vara det bästa då alternativ två kräver större ingrepp i 

byggnaden. Det medför stora kostnader att bila av alla balkonger, riva utfackningsväggarna och 

bygga upp en extra våning som föreslås i alternativ två. Alternativ ett har också beräknats med att 

balkongerna tas bort. Då klarades inte heller rekommendationen om krav för passivhus, men 

energiförbrukningen minskade med 3 kWh/m2,år till 54 kWh/m2,år från tidigare 57 kWh/m2,år. För 

att nå passivhusstandarden är därför alla åtgärderna i alternativ två nödvändiga, men de extra 

kostnaderna som detta medför bör givetvis diskuteras. 

Atemp = 2331 m2 

Genomsnittlig rumshöjd: 2,4 m 

Genomsnittlig innetemperatur: 21 oC 

Infiltration inkl. fönstervädring: 0,10 oms/h 

Ventilationsflöde: 0,60 l/s per m2 

Värmeväxling, verkningsgrad: 85 %  

 

U-värden: 

Fönster: 0,8 W/m2 oC 

Balkongdörrar: 0,7 W/m2 oC 

Entrédörr: 0,8 W/m2 oC 

Dörr till soprum: 0,8 W/m2 oC 

Hushållsenergi: 48993 kWh/år 

Fastighetsenergi: 81656 kWh/år 

Antal personer, genomsnitt: 49 st. 

Varmvattenberedning, brutto: 49 161,5 kWh/år 

Um = 0,36 W/m
2
 
o
C 

Beräknad specifik energianvändning: 57 kWh/m
2
, år 
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Resultat Alternativ 2 

Resultatet från alternativ två visar att passivhusstandarden uppnåddes och att effekten av den extra 

våningen och borttagningen av balkongerna var de faktorer som gjorde det möjligt. Den extra 

våningen som leder till bättre förhållande mellan omslutande area och invändig golv area i 

kombination med att balkongerna tas bort är i detta fall nödvändigt för att byggnaden ska kunna 

klassas som passivhus. 

Om byggnaden endast tilläggsisoleras enligt detta alternativ och byte av fönster och dörrar görs 

minskar energianvändningen till 125 kWh/m2,år, då är även den extra våningen inräknad. Vilket kan 

jämföras med om endast ventilationen byts ut, då nås 120 kWh/m2,år. Byte av ventilationssystem 

med återvinning borde därför prioriteras i första hand. Vid tilläggsisolering ökar mest sannolikt även 

tätheten, om tätheten lyckas uppnå ett värde på 0,10 oms/h jämfört med tidigare 0,4 oms/h nås ett 

resultat på 99 kWh/m2 utan värmeåtervinning i frånluften. Läggs dessa parametrar samman 

tillsammans med att inomhustemperaturen sänks till 21 grader nås resultatet nedan. 

Atemp = 2651 m2 

Genomsnittlig rumshöjd: 2,4 m 

Genomsnittlig innetemperatur: 21 oC 

Infiltration inkl. fönstervädring: 0,10 oms/h 

Ventilationsflöde: 0,60 l/s per m2 

Värmeväxling, verkningsgrad: 85 %  

 

U-värden: 

Fönster: 0,8 W/m2 oC 

Balkongdörrar: 0,7 W/m2 oC 

Entrédörr: 0,8 W/m2 oC 

Dörr till soprum: 0,8 W/m2 oC 

Hushållsenergi: 48 993 kWh/år 

Fastighetsenergi: 81 656 kWh/år 

Antal personer, genomsnitt: 49 st 

Varmvattenberedning, brutto: 55 910,4 kWh/år 

Um = 0,29 W/m
2
 
o
C 

Beräknad specifik energianvändning: 49 kWh/m
2
, år 



   

43 
 

7. Slutsatser 
Slutsatsen från arbetet är att det går att bygga om energislukande miljonprogramshus till energisnåla 

passivhus. Det krävs relativt stora ingrepp för att byggnaden ska klara de rekommenderade kraven 

för passivhus, men det är möjligt. Det som ger störst utslag på energiberäkningarna är då 

ventilationssystemet byts från ett F-system till ett FTX-system. Effektiviteten på återvinningen av 

värmen i frånluften har alltså en betydelsefull roll för att byggnaden ska nå passivhusstandard. Om 

ventilationssystemet inte byts ut nås inte passivhusstandarden och energiförbrukningen blir ungefär 

dubbelt så hög. Byts endast ventilationssystemet ut minskar energiförbrukningen med cirka en 

tredjedel från utgångsläget. Det ger alltså ett större procentuellt utslag ju tätare och mer välisolerad 

byggnaden är medan ett dåligt isolerat och otätt hus förbrukar mer energi och därmed ger en större 

ekonomisk vinst vid installation av ett till och frånluftssystem med värmeväxlare.  

 

Vi ser att tätheten spelar en betydande roll för att huset ska nå de rekommenderade kraven för 

passivhus, men det innebär inte lika stora besparingar som återvinning av frånluften gör. Tätheten 

ger ett större procentuellt utslag på energiförbrukningen ju mer välisolerad byggnaden är.  

Det huset vi har studerat visade också att förhållandet mellan golvarea och omslutande area 

tillsammans med köldbryggorna vid balkongerna blir direkt avgörande för att en byggnad ska kunna 

klassas som passivhus. Alla åtgärder i alternativ två är nödvändiga för att nå rekommendationen om 

den specifika energianvändningen för passivhus. Energieffektiviseringen enligt alternativ två ger en 

besparing av energiförbrukning vid normalförbrukning på 287 350 kWh per år. Driftkostnaden sänks 

då med dagens elpriser(1,20 kr/kWh) cirka 350 000 kronor per år och dessutom fås fyra extra 

lägenheter vilket ökar intäkterna med cirka 14 % vid samma hyresavgift per m2. Eventuellt kan det 

tas bättre betalt för dessa extra lägenheter vilket då skulle ge ännu större intäktsökning. 

 

Väggtjockleken ändras relativt mycket, med de nya väggarna ökar byggnadsarean med cirka 22m2. 

Alltså ökar arean med 6 %. Om markpriserna är höga kan detta vara en viktig aspekt att ta hänsyn till 

innan ombyggnation påbörjas.  
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8. Rekommendationer 
Vi rekommenderar att alla arbetande på Sweco som kommer att vara inblandade i renoverings och 

ombyggnationsprojekt ska läsa igenom detta arbete för att få större insikt och förståelse för hur 

passivhustekniken kan tillämpas vid ombyggnation. 

Det man bör beakta när man bygger om ett miljonprogramshus till ett passivhus är att se över 

ventilationen och försöka minimera köldbryggorna då dessa spelar en större roll ju mer välisolerad 

byggnaden är. Fokus bör ligga på att försöka öka verkningsgraden på återvinningen av värmen i 

frånluften vid ombyggnation eller om en sådan installation inte finns i byggnaden bör det installeras i 

största möjliga utsträckning.  

Det kan vara en bra idé att lägga mer fokus på att göra byggnaderna mer energieffektiva då 

ombyggnad eller renovering ändå kommer att genomföras. Ska riksdagens mål uppnås kommer 

ombyggnation till passivhus att behöva utföras allt oftare och i större omfattning. Lägre 

driftkostnader borde även vara något som lockar beställaren att utföra ombyggnationer enligt 

passivhustekniken. 

Vi hoppas i och med detta arbete att fler kommer att få insikt i vilka åtgärder som behöver vidtas för 

att utföra en ombyggnation av flerbostadshus till passivhus. Att beställare får upp ögonen för denna 

typ av ombyggnation och att byggföretagen får större kunskap om ämnet. Bland annat hur mycket 

extra isolering som behövs och större kunskap om vilka övriga åtgärder som behöver vidtas för att 

byggnaden ska klassas som ett passivhus.  

Vi rekommenderar att ytterligare studier görs för att se över hur mycket dyrare ombyggnationen blir 

och hur snabbt pengarna kan sparas in på grund av den minskade energiförbrukningen. 
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Normaltemperatur 

Månad 
Normaltemperatur 
(Co) 

Uppmätt 2010 
(Co) 

Januari -1 -3,6 

Februari -1 -1,4 

Mars 1 2 

April 5 7,2 

Maj 11 11,1 

Juni 14 15,3 

Juli 16 20,7 

Augusti 15 18,3 

September 12 13,3 

Oktober 8 7,5 

November 4 2,7 

December 0 -5,1 

 



   

 

Mängdning 

Yttervägg 

Totalmått, 
yttermått     
Längd, ö, v 22,23 m 
Längd, n, s 17,5 m 
Höjd 18,2 m 

Totalarea, ö/ v 404,586 m2 
Totalarea, n/ s 318,5 m2 

Totalt 723,086 m2 
  

Väggar våning 9 

Totalmått, 
yttermått     
Längd, ö, v 22,23 m 
Längd, n, s 17,5 m 
Höjd 2,6 m 
Totalarea, ö, v 57,798 m2 
Totalarea, n, s 45,5 m2 

Totalt 103,298 m2 
 

Grundytterväggar 

Längd, ö 22,23 m 
Längd, n, s 17,5 m 
Höjd 2,6 m 
Totalarea, ö 57,798 m2 
Totalarea, n/ s 45,5 m2 

 

Tak 

Takarea 359,785 

m2 (inkl. hiss- 
och 
fläktrumsarea)     

Hiss- & 
fläktrum         
Vägg(1st lång) 33,43 m2   
Vägg(1st kort) 13,06 m2   
Takarea 45,15 m2   
Golvarea 45,15 m2   
Takarea 314,64 m2 om takarea för hiss- och fläktrum 
    räknas bort     

 

 

 



   

 

Platta 

Platta på mark N-ö hörn   N-ö hörn 2   Resten   Totalt   
  5,65 11,35 17,1     
  1,7 1,7 18,43     

Area: 9,605 + 19,295 + 315,153 = 344,053 m2 

Perimeter: 21,83+17,1+18,43+1,5+1,5+5,55+5,5+5,65=   77,06 m 
 

Volym 

Volymberäkning       
Area, lgh, v.2-8 283,5 m2 
Antal våningar 7 st 
Takhöjd 2,4 m 
Total volym lgh   4762,8 m3 

 

I Alternativ 2 fås en annan Atemp, utfackningsvägg är ca 500mm tjock med fasadbeklädnad. 

Omkrets: 79,46 

0,5*79,46  = 39,73 m2 

Area för extravåningen = 359,785 - 39,73 = 320 m2 

Atemp,ny = 2331 + 320 =   2651 m2 

 

 



   

 

Dörrar och fönster Befintliga huset 

Mängdning, mått och u-värde. 

Entrédörr: 

Mått: 3,1 m2 

Uppskattat u-värde: 1,7 

Fönster 

Fasad väst & öst: 

BA13x13  

karmyttermått: 1285x1285 ->1,7m2 

Uppskattad fönsterarea: 1,5m2 

beräknat u-värde: från glas: 1,9 lucka 1,5 -> 1,85 W/m2,oC 

Fasad Norr 

BA13x13 = 14st 

BA10x13 = 28st 

karmyttermått: 1285x985 ->1,3m2 

Uppskattad fönsterarea: 1,1m2 

beräknat u-värde: från glas: 1,9 W/m2,oC, lucka 1,5 W/m2,oC -> 1,85 W/m2,oC 

F152 

karmyttermått: 1285x1185 ->1,5m2 

Uppskattad fönsterarea: 1,3m2 

u-värde antaget till -> 1,85 W/m2,oC 

Balkongdörrar: 

DA10x21 

Karmyttermått: 2085x985 -> 

Fönstermått: 1285x900 

u-värde glas: 1,9 W/m2,oC, fyllning: 0,9 W/m2,oC 

Fasad söder: 
BA10x13 = 28 
BA13x13 = 14 

F126 = 14 
karmyttermått: 1285x885 

 

 

 

 

 

 



   

 

 



   

 

 



   

 

 



   

 

 



   

 

 


