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Utvärdering av energianvändningen i KV. Blå Jungfrun 

Sammanfattning 

Byggsektorn står idag för en stor del av Sveriges totala energianvändning. Den största mängden 

av energin används i driftfasen för bland annat uppvärmning.  Att minska energianvändningen 

för uppvärmningen av bostäder är alltså viktigt. Därför har intresset för energieffektivisering i 

byggnader ökat betydligt på senare tid.  

Passivhustekniken innebär att hus byggs utan konventionella värmesystem. Genom ett 

välisolerat och tätt klimatskal i kombination med ett effektivt ventilationssystem tillvaratas 

värme passivt från människor, elektriska apparater och solinstrålning. Vid eventuellt kallt 

inomhusklimat kan komplementvärme som distribueras med el, vatten eller luft användas.  

Denna rapport behandlar uppföljning av energianvändningen i fyra lamellhus med 

passivhusteknik i Hökarängen, som är byggda av Skanska på uppdrag av Svenska bostäder. 

Kvarteret benämns ”Blå jungfrun” och består av 97 hyreslägenheter. 

Efter ett års mätdata från 2011 har det visat sig att varmvattenförbrukningen och användningen 

av komplementvärmen inte motsvarat förväntningarna. Utifrån intervjuer med hyresgästerna 

och delaktiga i projekteringen, samt befintlig mätdata på temperaturer, komplementel och 

hushållsel har dessa avvikelser undersökts. Resultaten från intervjuerna och data analyserades 

sedan med hjälp av en teoretisk referensram från en tidigare gjord litteraturgranskning. 

För att uppnå bästa möjliga energieffektivisering är det viktigt att alla inblandade parter tar sitt 

ansvar, allt från projektering till att byggnaden sätts i drift. Alltså har brukaren ett stort ansvar i 

driftfasen. 

Genom utvärdering av resultat har det visat sig att miljömedvetenhet och livsstil hos 

hyresgästen har stor inverkan på förbrukningen av varmvatten, samt toleransen till ett kallare 

inomhusklimat vilket påverkar förbrukning av komplementelen.  

Andra faktorer där hyresgästens roll har mindre betydelse för avvikelserna är:  

 Kalla golv på bottenvåningen 

 Bättre temperaturer på övervåningen  

 Missvisande hyresavdrag på varmvatten 

 ”Dåligt” optimerad varmvattencirkulation  



  



  

Evaluation of the energy use in KV. Blå Jungfrun 

Abstract 

The building sector contributes today to a large part of Sweden's total energy use. The largest 

amounts of energy are used in the operations phase for heating. Reducing the energy use for 

heating in buildings is therefore very important. That’s why the interest in energy efficiency in 

buildings has increased in recent times. 

Passivehouse technology means that the houses are built without a conventional heating system. 

Through a well isolated and tight climateshield in combination with an efficient 

ventilationsystem the heating from people, electrical appliances and solar radiation are 

preserved. In case of cold indoor environment can complementary heat distributed with 

electricity, water or air be used. 

This report is about the energy use in four buildings built with  passivehouse technology in 

Hökarängen, constructed by Skanska and ordered by Svenska Bostäder and includes 97 rental 

apartments. 

After one year of data from 2011, it has been shown that the hot water consumption and the use 

of complementary heat have not become as expected. Based on interviews with tenants and 

involved in the project planning, and existing data on temperatures, complementary heat and 

electricity, these deviations were analyzed. The results of the interviews and data were then 

analyzed using a theoretical framework from a previous literature review. 

To achieve the best possible energy efficiency, it is important that all involved parties meet their 

responsibilities, from the projecting to that the building is put into operation. Therefore, the user 

has a great responsibility in the operations phase of the building. 

The evaluation of the results has shown that the awareness and lifestyle of the tenant has a 

major effect on the consumption of hot water and the tolerance to a cooler indoor climate which 

affects the using of the complement heaters. 

Other factors which the tenant's role has less importance for the differences are:  

 

 Cold floors on the ground floor 

 Increased temperatures on the upper floor  

 Misleading rental discounts on hot water 

 “Poorly” optimized hot water circulation 

 

 

 

 

 

 



  



  

Förord 
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Ett särskilt tack till Johanna Nordström på Skanska som ställt upp på intervju och tagit fram 

värdefull material för examensarbetet. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Passivhus är ett varumärkesskyddat begrepp i Sverige och för att verifiera en byggnad för 

passivhus krävs att man uppfyller vissa krav. Dessa krav har tagits fram av FEBY ”Forum för 

energieffektiva byggnader”.  Passivhustekniken innebär att det byggs på ett sådant sätt att 

byggnaden ska vara så tät som möjligt och med en god värmeåtervinning.  Lägenheterna värms 

upp av solinstrålning, kroppsvärme, lampor och hushållsapparater, alltså inget traditionellt 

värmesystem.  

Byggsektorn står för 30-40 % av Sveriges totala energianvändning.
1
 Den största mängden av 

energin används i driftfasen för bland annat uppvärmning, hushållsel och driftsel.  Att minska 

energianvändningen för uppvärmning av bostäder är därför väldigt viktigt. 

Ett av Sveriges främsta miljömål är ”God bebyggd miljö” som innefattar 6 stycken delmål. 

Delmålet som avser energianvändningen i byggnader innebär följande: 

”Den totala energianvändningen per uppvärmd areaenhet i bostäder och lokaler minskar. 

Minskningen bör vara 20 procent till år 2020 och 50 procent till år 2050 i förhållande till 

användningen 1995. Till år 2020 ska beroendet av fossila bränslen för energianvändningen i 

bebyggelsesektorn vara brutet, samtidigt som andelen förnybar energi ökar kontinuerligt”
2
 

Denna rapport behandlar uppföljning av energianvändningen i fyra lamellhus med 

passivhusteknik i Hökarängen, som är byggda av Skanska på uppdrag av Svenska bostäder. 

Kvarteret benämns som ”Blå jungfrun” och består av 97 bostadslägenheter. 

1.2 Problemformulering 
Kvarteret ”Blå jungfrun” är projekterat för passivhuskonceptet, men för att kunna verifiera en 

byggnad som passivhus enligt FEBY krävs att byggnaden också uppfyller kraven under drift.  

Svenska bostäder har följt upp alla lägenheter och har mätdata för varmvattenförbrukningen, 

komplementel, hushållsel och temperaturer under ett helt år. Dessa mätdata har visat vissa 

avvikelser och de mest uppmärksammade är: 

 Uppmätt varmvattenförbrukning överensstämmer inte med det beräknade 

 Komplementvärmen används på övervåningarna i mindre utsträckning än förväntat 

 Komplementvärmen används på bottenvåningarna i större utsträckning än förväntat 

Förutom dessa avvikelser skall felanmälningar kopplade till passivhuskonceptet belysas. 

                                                      
1
 www.energieffektivabyggnader.se 

2
 www.miljomal.se 

 

http://www.miljomal.se/
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1.3 Mål och syfte 
Syftet med detta examensarbete är att undersöka anledningen till avvikelserna i projekterat 

värde och verkligt värde som förekommit i varmvattenanvändningen och komplementvärmen.  

Eftersom lamellhusen på kvarteret Blå Jungfrun utifrån datasimuleringar, beräkningar och 

mätningar har klarat FEBY:s krav och Boverkets regler måste andra faktorer granskas såsom 

brukarens användning av sin lägenhet.  

Målet med denna rapport är alltså att utveckla förståelse kring hur passivhuset används av sina 

brukare och vad det betyder för energieffektiviteten i praktiken. 

1.4 Frågeställningar 
 Varför avviker de projekterade värdena gällande varmvatten och komplementel från 

uppmätt data? 

 Hur passivhuset används av sina brukare?  

 Är incitament för begränsning av vattenförbrukningen lämplig och effektiv? 

 Är felanmälningar från hyresgästerna kopplade till passivhuskonceptet? 

1.5 Avgränsningar 
 FEBY 2007:1 

 Endast redan uppmätt data på varmvatten, komplementel, hushållsel och temperatur 

från 2011 i lägenheterna analyseras. 

 Intervjuerna kommer att avgränsas till de boende i kvarteret ”Blå Jungfrun” och de 

delaktiga i projekteringen. 

 Förutom de intervjuades lägenheter sker inriktning på lägenheterna i botten- och 

övervåning. 

 Felanmälningar som behandlas har inkommit gäller enbart det studerade projektet. 

1.6 Metod 
Till en början utförs en litteraturstudie gällande passivhuskonceptet, intervjuteknik 

brukarbeteenden och termisk komfort. 

Utifrån mätdata från 2011 skall sedan temperaturen samt förbrukningen av komplementel, 

hushållsel och varmvatten undersökas i lägenheter under perioder med olika väderlekar.  

För att få tydligare bild av observationerna skall ett flertal intervjuer göras med boende som 

frivilligt ställer upp på detta. En intervju skall även utföras med Johanna Nordström, 

miljöingenjör på Skanska och som utfört energiberäkningarna. 

Avslutningsvis undersöks felanmälningarna för att hitta sådana fel som eventuellt har en 

koppling till passivhuskonceptet. 
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2 Definitioner/beteckningar 
BBR  Boverkets byggregler 

FEBY  Forum för energieffektiva byggnader 

SS-EN  Svensk Standard (svensk version av europeisk standard) 

DVUT  Dimensionerande vinterutetemperatur 

Atemp
3
  Golvarea i temperaturreglerade utrymmen avsedda att värmas till 

mer än 10
o
C begränsade av klimatskärmens insida 

Komplementvärme
4
 Extra elradiator 

Vistelsezon Begränsning av två horisontella plan, ett på 0,1 meter höjd och ett 

annat på 2,0 meter höjd, samt vertikala plan 0,6 meter från 

ytterväggar eller andra yttre begränsningar, dock 1,0 meter vid 

fönster och dörr 

Strålningsasymmetri Skillnad i värmestrålning till omgivande ytor 

Hel  Hushållsel  

Kompel  Komplementel 

SB  Svenska Bostäder 

 

                                                      
3
 BBR 2006 

4
 BBR 2006 
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3 Svenska bostäder  

3.1 Historia5 

Svenska bostäder som nu är största bostadsbolaget i Sverige grundades 1944 av byggmästaren 

Baltzar Lundström. Det köptes upp av Stockholms stad 1947. Under samma år som bolaget 

köptes beslöt man att bygga i egen regi med egna anställda. Därefter riktade Svenska bostäder 

in sig på många av Stockholms förorter, bland annat Vällingby, Hässelby, Bredäng och 

Skärholmen.  I mitten av 1979 kom ett Riksdagsbeslut som innebar att nyproduktion i egen regi 

med statliga lån inte fick tillåtas. Med detta avstannade byggverksamheten för nyproduktion och 

istället riktade sig företaget på ombyggnation och förvaltning. 

Med tiden blev miljöarbetet en större del i företagets verksamhet. Sedan 2008 byggs all 

nyproduktion med lågenergi-eller passivhusteknik. Passivhusen ser även väldigt tillfredställande 

ut och liknar till stor del vanliga hus. Karin Ståhl, projektledare på Svenska Bostäder, säger: 

”Man måste inte göra avkall på utseende och design för att bygga miljösmarta hus” 

Bolaget har nu en aktiv roll i byggandet och förvaltandet av Stockholm. Förutom bostäder 

förvaltar företaget lokaler i form av butiker, kontor, daghem, skolar, restauranger, 

vårdanläggningar och lager.  Köpcentrumanläggningar bedrivs också av företaget. 

3.2 Miljöarbete6 
Svenska Bostäder jobbar aktivt med miljöfrågor och är en av de ledande hyresvärdarna inom 

detta i Sverige. 

Svenska Bostäder koncentrerar sitt miljöarbete till dessa punkter (citat från SB:s web-sida): 

 Minska utsläpp av växthusgaser. Uppvärmning av fastigheterna och varmvatten ger stor 

påverkan på miljön bland annat genom utsläpp av koldioxid. 

 Minimera användandet av miljöstörande ämnen. Svenska Bostäder arbetar aktivt med 

att gå över till mer miljöanpassade produkter i samband med förvaltning samt vid ny- 

och ombyggnad. 

 Förbättra avfallshanteringen. I förvaltningen samt vid ny- och ombyggnad uppkommer 

miljöfarligt avfall. Eftersom små mängder kan orsaka stor skada är det viktigt att farligt 

avfall hanteras på rätt sätt. Alla Svenska Bostäders hyresgäster har möjlighet till 

källsortering i sin miljöstuga. 

 Ta hand om inbyggda föroreningar i hus. I Svenska Bostäders fastighetsbestånd finns 

inbyggda föroreningar. För att komma till rätta med till exempel PCB-problemet har 

inventering gjorts och saneringsplaner utformats. 

 Verka för en sund inomhusmiljö. Svenska Bostäder arbetar aktivt för att motverka de 

faktorer som påverkar innemiljön negativt. 

 Uppmuntra miljöengagemang. Svenska Bostäder förser hyresgästerna med 

informationsmaterial och driver tillsammans med hyresgästerna projekt för att påverka 

deras livsstil till att bli mer miljöanpassad. 

                                                      
5
 http://www.svenskabostader.se/sv/Om-oss/Om-Svenska-Bostader/Historik/ 

6
 http://www.svenskabostader.se/sv/Om-oss/Vart-miljoarbete/ 
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4 Passivhus  

4.1 Historia7 
Passivhus började utvecklas av byggnadsfysiker Dr. Wolfgang Feist under 1970-talet i 

Tyskland. Wolfgang grundade Passivhaus Institut i Darmstadt och det första passivhuset 

byggdes 1991 i just denna stad. Tanken var då att bygga hus utan konventionella värme-och 

kylsystem som exempelvis radiatorsystem.  För att uppfylla målet var kravet att ha så låga 

värmeförluster som möjligt genom att bygga med mycket isolering och i kombination med god 

täthet.  Efter första passivhuset spreds tekniken väldigt snabbt i Tyskland och senare till 

Centraleuropa. Första passivhusprojektet i Sverige slutfördes i Lindås 2001 där projektet bestod 

av 20 radhus. Anledningen till det ökade intresset för energisnåla hus är att människan är mer 

miljömedveten och samtidigt söker efter mer energisnåla alternativ. Misstaget som begicks i 

början var att husen blev för täta och i kombination med avsaknad effektiv ventilation uppstod 

fukt och mögelskador. 

4.2 Passivhusteknik 
Konceptet för passivhus bygger på att man minskat på värmeförlusterna så mycket att det räcker 

med den energi som genereras av människor, hushållsapparater, men även värmen från 

solinstrålningen för att värma huset. Med ett välisolerat och tätt klimatskal i kombination med 

ett effektivt ventilationssystem som återvinner större delen av värmen i frånluften kan detta 

koncept tillämpas.  Vid riktigt låga utomhustemperaturer krävs komplementvärme som 

distribueras med el, vatten eller luft. 

Ventilation 

För passivhus krävs det ett välfungerande mekaniskt ventilationssystem för att utnyttja värmen 

som finns i frånluften som sedan värmer upp tilluften. Huset får en ren luft och blir uppvärmt 

till en behaglig temperatur. 

8
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
7
 lnu.diva-portal.org/smash/get/diva2:220810/FULLTEXT01 

8
 www.passivhuscentrum.se 

Figur 1. Hur passivhus fungerar 
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4.3 Kravspecifikation för passivhus i Sverige 
Kravspecifikationen för passivhus i Sverige har tagits fram av Forum för energieffektiva 

byggnader, FEBY, tillsammans med branschen i uppdrag av styrgruppen för 

Energimyndigheternas program för passivhus och lågenergihus. Utgångspunkten skulle vara de 

tyska passivhus kraven men anpassade för svenska förhållanden. Första definitionerna kom 

2007 och en praktisk användning av dessa resulterade i en revidering våren 2008 som innebar 

vissa förtydliganden. Även metoder för val av dimensionerande vintertemperaturer och 

skillnaden på nuvarande och gällande standard förklarades mer specifikt.  Den nya revideringen 

från år 2009 är mer omfattande främst på metoder för beräkning och formulering av krav på 

köpt energi som även omfattar olika energikvalitéer. 
9
 

4.4 Klassning som Passivhus 

För att kvalitetssäkra innebörden av passivhuskonceptet i marknadsföring och kommunikation 

inom bygg-och förvaltningsprocessen krävs det att vissa krav skall vara uppfyllda för att någon 

ska få använda begreppet passivhus för en byggnad. 

Då Sverige inte har ett certifieringssystem så ska dessa begrepp användas i 

marknadskommunikation: 
10

 

 ”Projekterad för Passivhus” 

 ”Verifierat Passivhus” 

För båda gäller att FEBY:s kravspecifikation uppfylls men för att verifiera huset som passivhus 

krävs det underlag som styrker att kraven uppfylls i drift och detta skall kunna redovisas vid 

förfrågan.  Det innebär att projekteringen sker efter kraven, däremot behöver inte det betyda en 

överensstämmelse i praktiken. 

Utöver FEBY: s kravspecifikation krävs minst att Boverkets Byggregler uppfylls. 

                                                      
9
 FEBY 2009 

10
 FEBY 2009 
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4.5 Energieffektivisering 
För att uppnå energieffektivisering på bästa möjliga sätt rekommenderas att alla inblandade 

parter tar sitt ansvar. Detta gäller alltså också brukaren som främst är delaktig i driftfasen av 

byggnaden. Nedan i figuren anges hur byggare och brukare kan bidra till energieffektivisering. 
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 Egen figur 

Figur 2. Hur brukare och byggare kan bidra till energieffektivisering 
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5 Kraven 
Enligt Boverkets byggregler från 2006 har Sverige indelats i två olika klimatzoner eftersom 

klimatet skiljer sig en del inom landet. Dessa har olika krav på specifik energianvändning.
12

  

Det behandlade kvarteret ligger i Stockholm och tillhör därmed klimatzon söder, därför kommer 

endast kraven för denna zon redovisas. Redovisning av kraven kommer också begränsas till 

bostäder. 
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I BBR 2009 har fördelningen av klimatzoner förändrats. Istället är Sverige indelat i tre zoner för 

att få en mer anpassad kravnivå till rådande förutsättningar. Eftersom kvarteret ”Blå Jungfrun” 

har dimensionerats enligt FEBY 2007 och BBR 2006 där den äldre klimatzonindelningen gäller 

så redovisas just denna. 

                                                      
12

 http://www.rockwool.se/r%C3%A5d+och+anvisningar/minilexikon/k#f5960 

13
 http://www.rockwool.se/r%C3%A5d+och+anvisningar/minilexikon/k#f5960 

Figur 3. Klimatzonindelning 
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5.1 Effekt- och energikrav enligt FEBY 2007:114 

5.1.1 Effektkrav 

För klimatzon söder gäller att:  

Pmax = 10 W/m
2 

Effektkravet gäller vid en dimensionerande innetemperatur på 20
o 
C. Endast 4 W/m

2
 frivärme 

inkluderas från apparater och personer. Tillskott från solinstrålning får inte räknas med. 

5.1.2 Energikrav 

I FEBY 2007 är energikravet endast en rekommendation då man avvaktat på erfarenheter från 

redan uppförda passivhus. 

För klimatzon söder gäller att: 

Ekrav≤ 45 kWh/m
2 

Ekrav är maximal totala köpt energi i hela byggnadens energianvändning exklusive hushållsel 

(dvs. driftsel, varmvatten och värme).  

5.2 Varmvatten15 
Vvv är årlig varmvattenanvändning för lägenheter och beräknas enligt: 

12 m
3
/lgh + 18 m

3
/person 

Vid installation av resurseffektiva engreppsblandare kan den personbaserade 

varmvattenvolymen antas minska med 20 %.  

Energianvändningen kan beräknas enligt formeln nedan: 

Evv = Vvv · 55/Atemp [kWh/m
2
]  

Antalet personer i lägenheter kan uppskattas enligt tabellen nedan. 

Lägenhetsstorlek Uppskattning av antalet personer 

1 rok 1,0 person 

2 rok 1,5 person 

3 rok 2,0 person 

4 rok 3,0 person 

5 rok 3,5 person 

Tabell 1. Uppskattning av antal personer i lägenheter 

 

                                                      
14

 FEBY 2007 

15
 FEBY 2007 
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5.3 Innemiljökrav16 

5.3.1 Ljud 

Ljud från ventilationssystemet i sovrum enligt SS 02 52 67 måste klara minst ljudklass B. 

5.3.2 Termisk komfort 

Tilluften efter uppvärmning får inte överstiga en temperatur över 52
o 
C i något tilluftsdon. Det 

finns även råd gällande inomhustemperaturer. Under perioden april-september bör det mest 

utsatta rummet inte överstiga en temperatur över 26
 o 

C under mer än 10 % av tiden. 

5.4 Övriga byggnadskrav17 

5.4.1 Luftläckage 

Luftläckaget genom klimatskalet på uppmätt värde vid en tryckdifferens på 50 Pa får maximalt 

vara 0,3 l/s m² enligt SS-EN 13829. 

5.4.2 Fönster 

Genomsnittlig U-värde för fönster och glaspartier i byggnaden ska vara högst 0,9 W/m
2
 K. 

5.4.3 Mätning av energi 

Hushållsel och värmeenergi ska minst kunna avläsas var för sig månadsvis för att i efterhand 

kunna verifiera byggnadens energitekniska egenskaper. Förutom detta ska antal boende noteras 

och vattenvolymen till varmvattenberedning mätas. 

                                                      
16

 FEBY 2007 

17
 FEBY 2007 
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6 Kvarteret ”Blå jungfrun”18 

6.1 Allmänt 
Kvarteret ”Blå Jungfrun” ligger i Hökarängen sydost om Stockholm, och är ett passivhusprojekt 

med fyra stycken lamellhus, byggda som hyresrätter. Byggherren är Svenska Bostäder och 

entreprenören är Skanska.  Kvarteret består av 97 lägenheter och inflyttningen av de två första 

lamellhusen skedde under maj-juni 2010 och resterande under september-november 2010. 

Lägenheternas storlek varierar mellan 53- 111 m
2
 fördelade på 2-5 rum och kök. Takhöjden är 

cirka 2.5 m och samtliga lägenheter har balkong och uteplats i söder.  I anslutning till entréerna 

finns barnvagnsrum men även tre tvättstugor belägna på entréplanen.  Badrummen är försedda 

med utrymme för tvättmaskin och även badkar kan tilläggas som alternativ. 

Kvarteret ”Blå jungfrun” planerades först som ett område med vanliga bostäder och sedan 

bestämde Svenska Bostäder, som är en miljömedveten fastighetsägare att i samarbete med 

Skanska att projektera kvarteret efter passivhuskonceptet. 

Tabell 2. Lägenhetsfördelning 

6.2 Teknik 
Lägenheterna värms upp av den värme som genereras av de boende, solinstrålning, 

hushållsaparater och maskiner. Tillsammans med husets täta och välisolerade klimatskal har 

man lyckats minska behovet av tillförd energi. Den värme som tillförs sker med ett mekaniskt 

ventilationssystem, mer specifikt FTX-system som i detta fall är en roterande värmeväxlare. 

Tilluften värms upp till 22
o 
C genom att man kunnat utnyttja värmen i frånluften med hjälp av 

värmeväxlaren. Denna frånluft har som vanligt ventilerats ut från kök och badrum med 

undantag från köksfläkten som forceras direkt ut för att undvika luktspridning. Fördelningen av 

tilluft sker via ventilationsdon i taket. Komplementvärmare är installerade i sovrum, vardagsrum 

samt badrum i varje lägenhet och används som komplement till värmen i tilluften vid riktigt låg 

utetemperatur under längre tid, inaktivitet eller frånvaro från lägenheten. 

För att undvika övertemperaturer på sommaren i lägenheterna har man avskärmat fönstren i 

söder med hjälp av balkongen ovanför och för det översta våningsplanet är det utskjutande taket 

avskärmande.  De fönster som inte kunnat få dessa lösningar har istället fått mellanliggande 

persienner monterade. Alternativ lösning är att de boende kan vädra lägenheten kraftigt på 

kvällen när temperaturen ute sjunkit. Vintertid bör vädring endast ske under korta perioder 

istället för att ha något fönster eller någon dörr ständigt på glänt.  

Fjärrvärme är anslutet till kvarteret och används för att värma tappvarmvatten och allmänna 

utrymmen.  Vid behov hjälper den även till att värma tilluften i värmeväxlaren.  

                                                      
18

 Passivhusinformation till nyinflyttade i Blå Jungfrun 

Antal rum  Storlek [m2] Antal lägenheter [st] 

2 rum och kök 53-55 21 

3 rum och kök 73-85 36 

4 rum och kök 88-105 20 

5 rum och kök 111 20 
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6.3 S-box 
För att hyresgästerna ska kunna följa sin egen energianvändning har varje lägenhet försetts med 

en s-box. S-box är en liten bildskärm med pekfunktion och via den går det bland annat att avläsa 

hur mycket vatten och el som förbrukats och vad detta motsvarar i koldioxidutsläpp. Genom att 

förstå sin egen energianvändning hoppas man kunna sänka den. Boxen har även en smiley-figur 

som lyser grön, gul eller röd beroende på hur energiförbrukningen ser ut. 
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6.4 Komplementvärmarna 
Det finns två olika komplementvärmare i lägenheten. Värmarna i badrummen har en effekt på 

200W och i övriga rum på 250W. De är spärrade på ca 23-24 ºC. Förutom i badrummen har alla 

placerats i takhöjd vid tilluftskanalerna där möjligheten funnits. För att starta 

komplementvärmarna har det installerats en knapp i väggen som även lyser rött då radiatorn är 

påslagen. Förutom knappen är radiatorn termostatstyrd.  

                                                      
19

 http://www.svenskabostader.se/sv/Vi-bygger/Formedlad-nyproduktion/Hokarangen/Kvarteret-Bla-

Jungfrun/ 

Bild 2. Komplementvärmare i övriga rum 

Bild 1. Lägenhetens S-box 
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6.5 Individuell mätning  

6.5.1 Vattenförbrukning 

Varmvattenförbrukningen mäts och debiteras individuellt för varje lägenhet, alltså ingår detta 

inte i hyran. Man har kompenserat det genom att göra ett hyresavdrag på grundhyran. Istället 

tillkommer den aktuella förbrukningen och på så vis kan de sparsamma hushållen sänka sina 

månadskostnader om de understiger hyresavdraget. 

6.5.2 Komplementel 

Den el som förbrukas vid användning av komplementvärmarna mäts tillsammans med 

hushållselen, men däremot finns en undermätare som enbart mäter komplementelen i respektive 

lägenhet. 

6.6 Verifiering av byggnads- och innemiljökrav 
Blå jungfrun uppfyller kraven enligt FEBY 2007:1. Resultaten redovisas i tabellen nedan. 

 

 FEBY:s krav För 
flerbostadshus 

Blå Jungfrun 

Luftläckage 0,30 l/s,m2
 Trapphus 2: 0,1 l/sm2, 

Trapphus 4: 0,05 l/sm2,  

Trapphus 6: 0,11 l/sm2, 
Trapphus 8: 0,05 l/sm2

 

U-värde fönster 0,9 W/m2K 0,9 W/m2K 

Effektbehov 10 W/m2
 Hus 1: 6,4 W/m2  

Hus 2: 7,9 W/m2  

Hus 3: 8,5 W/m2  

Hus 4: 7,3 W/m2
 

Ljudklass B Ljudklass B enl. alla 

mätningar 

Tabell 3. Verifiering av krav 
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7  Termisk komfort 
Enligt BBR 2008

20
 definieras termisk komfort: 

”Komfort är upplevelsen av en egenskap, i det här fallet inomhusklimatet. Människors 

upplevelser av inomhusklimatet beror på lufttemperaturen och omgivande ytors temperatur 

samt på luftrörelsernas inverkan (kyleffekt).” 

Hur människor upplever inneklimatet och därmed den termiska komforten beror på många olika 

faktorer. Några av dessa faktorer är: 

 Fysisk aktivitetsnivå  

 Klädsel  

 Omgivande klimat (lufttemperaturen, drag och strålningsutbytet med omgivande ytor)  

Vad som är en lagom temperatur skiljer sig också från en individ till en annan. En viss specifik 

omgivning påverkar oss olika och i olika stor utsträckning. Alltså är vi olika känsliga samtidigt 

som vår ålder har en viss betydelse.
21

 

Våra skilda uppfattningar om kraven på termisk komfort gör att projektören har den omöjliga 

uppgiften att skapa ett inneklimat som tilltalar alla. Men det finns parametrar där flertalet 

människor känner sig tillfredställda vid, och för att så få som möjligt skall bli missnöjda 

projekterar man efter dessa.
22

   

BBR
23

 anger även att:  

”Byggnader och deras installationer ska utformas, så att termisk komfort som är anpassad till 

utrymmenas avsedda användning kan erhållas vid normala driftsförhållanden.”  

Dimensionering av byggnaden ska ske på ett sådant vis att termiska klimatet blir 

tillfredställande, vilket innebär att termiska komforten i vistelsezonen ska uppnås. 

De allmänna råden som finns när byggnaden ska utformas vid DVUT är: 

 

 I bostads- och arbetsrum bör den lägsta riktade operativa temperaturen beräknas bli 

18ºC i vistelsezonen. 

 Differensen på den riktade operativa temperaturen bör beräknas bli högst 5K  vid olika 

punkter i vistelsezonen. 

 Under vistelsezonen bör yttemperaturen på golvet beräknas bli lägst 16 ºC och högst 

26ºC. 

 I rummets vistelsezon bör lufthastigheten under uppvärmningssäsongen inte överstiga 

0.15m/s och den bör även inte överstiga lufthastigheten från ventilationssystemet i 

vistelsezonen. 

                                                      
20

 http://online.sis.se/pdf/bbr.pdf 

21
 http://www.sp.se/sv/index/services/moist/manual/Sidor/default.aspx 

    Ekberg, L (2006) R1 – riktlinjer för specifikation av inneklimatkrav VVS Tekniska föreningen 

22
 http://byggindustrin.com/UserFiles/ByggOpusDokument/Linda_Martinsson_-

_Passivhusteknik_i_ett_svenskt_klimat.pdf 

23
 http://www.boverket.se/Global/Bygga_o_forvalta/Dokument/ovk/BBR-12-OVK.pdf s.54 

http://online.sis.se/pdf/bbr.pdf
http://www.sp.se/sv/index/services/moist/manual/Sidor/default.aspx
http://byggindustrin.com/UserFiles/ByggOpusDokument/Linda_Martinsson_-_Passivhusteknik_i_ett_svenskt_klimat.pdf
http://byggindustrin.com/UserFiles/ByggOpusDokument/Linda_Martinsson_-_Passivhusteknik_i_ett_svenskt_klimat.pdf
http://www.boverket.se/Global/Bygga_o_forvalta/Dokument/ovk/BBR-12-OVK.pdf
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7.1 Operativ Temperatur  
”Ett temperaturbegrepp som tar hänsyn till hur människan upplever temperaturen i en 

byggnad. Den operativa temperaturen är ett medelvärde av luftens temperatur och de 

omgivande ytornas temperatur i ett rum”
24

 

 

Den upplevda temperaturen i huset består alltså av två punkter: 

1. Temperaturen av omgivande luft. 

2. Kroppens värmeutbyte med omgivande ytor. 

Den andra punkten kan beskrivas som en strålningstemperatur, vilket är ett mått på 

strålningsutbytet med omgivande ytorna i alla riktningar. Detta gäller varma som kalla ytor, 

exempelvis fönster och väggar. Utbytet är då ungefär medelvärdet av ytornas temperaturer
25

. 

Strålningstemperaturen har enligt arbetsmiljöverket
26

 lika mycket inverkan på klimatet som 

lufttemperaturen. Dock kan lufttemperaturen användas som ett närmevärde vid övervakning av 

klimatet i mer välisolerade och moderna byggnader.  

7.2 Strålningsutbyte och strålningsskillnad 
Strålningsutbyte sker genom att värme strålar från en varm yta till den kallare. Detta utbyte 

förstärks när den omgivande ytan är större och kallare än omgivningen. Personer i vila och som 

är lättklädda upplever denna nedkylning till större grad. 

När vi människor upplever drag beror det oftast på strålningsskillnaden och inte på 

lufthastigheten. Stor skillnad i värmeavgivningen vid strålning i olika riktningar bildar 

strålningsdrag. Eftersom vi människor avger värme genom strålning till kalla ytor är det viktigt 

med välisolerade ytterväggar, balkongdörrar och fönster. Även yttemperaturer på golv och tak 

måste beaktas. En ojämn klädsel kan också ge en ”dragkänsla”
27

 

I ett dåligt uppvärmt hus vintertid finns det många kalla ytor. I detta fall finns risk för en låg 

upplevd operativ temperatur.  En person i ett sådant hus kommer uppleva huset som kallt och 

frysa oavsett om vi tillför varm luft. Kroppsvärmen kommer stråla till de kalla ytorna i alla 

riktningar eftersom omgivningen inte värms upp lika fort. 

                                                      
24

 Passivhus-en handbok om energieffektivt byggande, Lars Andrén & Lars Tirén s.37 

25
 http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/9865/2005-101-6_20051016.pdf s.18 

26
 http://www.av.se/teman/temperatur_klimat/kyla/bedomning/  

27
 http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/9865/2005-101-6_20051016.pdf s.18 

 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/9865/2005-101-6_20051016.pdf
http://www.av.se/teman/temperatur_klimat/kyla/bedomning/
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/9865/2005-101-6_20051016.pdf
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7.3 Fönster 
Fönster påverkar den termiska komforten i lägenheten till en stor grad i form av kallras och 

drag. Personer som inte befinner sig i rörelse känner av detta mest.  

Kallras och drag  

Kallras uppstår där det finns stora köldbryggor, därför sker det vanligtvis vid fönstren. Fönster 

har sämre värmeisolering än omgivande väggytor. Då det är kallt ute kyls den varmare 

inneluften närmast fönstret ner och sjunker ner mot golvet eftersom dess densitet ökar. Den här 

kalla luftströmmen kallas för kallras. Den kan även leta sig in vidare i rummet och på så vis 

upplevas som ett drag. 
28

 

I hus med äldre typ av fönster är detta fenomen mer märkbart då isoleringsförmågan är sämre än 

i nyare fönstertyper. I de så kallade konventionella husen placerar man därför radiatorer eller 

konvektorer under fönster för att bryta luftraset genom att den kalla luften värms upp och en 

varm uppåtriktad luftström bildas. 

Passivhus kan inte utnyttja denna lösning med radiatorer och kallraset kan ske obehindrat ner 

mot golvet. Vid höga fönsterpartier blir detta också värre då mer luft kyls ner. Fönster i 

passivhus ska därför ha hög standard och med ett lågt U-värde. Förutom de installationstekniska 

lösningar som finns kan man bromsa luften genom en så kallad fönsterbröstning.
29

 

Drag kan även uppstå vid otätheter i klimatskärmen på grund av felaktig utformad eller 

okontrollerad ventilation.  Otätheter kan vara dåliga tätningar runt anslutningar, felplacerade 

ventilationsdon och skarvar i tätskikten.  Vi människor är känsligare om tillkommande luft är 

kallare än luften i rummet.  

Stora temperaturskillnader i lägenheten kan leda till luftrörelser som också kan upplevas som 

drag. 

I passivhus bygger man en väldigt tät klimatskärm och tack vare denna minskar problemen med 

drag.  

7.4 Badrum i passivhus  
Den termiska komforten i badrum kan vara kritisk i passivhus. Detta beror på att den värme som 

tillförs huset sker via tilluften och i badrum finns endast frånluft. Badrumsdörren hålls även 

oftast stängd vilket försvårar uppvärmningen. Det blir därför en stor fuktbelastning, speciellt när 

det finns tonåringar i familjen. I många fall kan man tillsätta en värmekälla i badrummet som 

exempelvis golvvärme eller elradiatorer, men också kompletterande värmekällor som en 

handukstork som förbättrar komforten och avfuktningen. 
30

 

Badrummen blir extra känsliga eftersom naken och fuktig hud känner av en större avkylning via 

strålningsutbytet, avdunstning, konvektion och kall golv.  

Klinker och kakel i badrum kan enkelt leda till kalla golv. Det finns bättre isolerande ytmaterial 

som t.ex. våtrumsmattor i plast, men dessa väljs oftast bort av estetiska skäl. 

                                                      
28

 http://www.byggmagroup.se/dt_article.aspx?m=2613&amid=10580 

29
 http://byggindustrin.com/UserFiles/ByggOpusDokument/Linda_Martinsson_-

_Passivhusteknik_i_ett_svenskt_klimat.pdf s.61 

30
 Passivhus-en handbok om energieffektivt byggande, Lars Andrén & Lars Tirén s.67 

 

http://www.byggmagroup.se/dt_article.aspx?m=2613&amid=10580
http://byggindustrin.com/UserFiles/ByggOpusDokument/Linda_Martinsson_-_Passivhusteknik_i_ett_svenskt_klimat.pdf
http://byggindustrin.com/UserFiles/ByggOpusDokument/Linda_Martinsson_-_Passivhusteknik_i_ett_svenskt_klimat.pdf
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7.5 Temperaturer i Passivhus 
De krav som ställs på byggnader gällande inomhustemperaturer enligt BBR ska alltid uppfyllas. 

7.5.1 Temperaturbortfall 

En stor del av uppvärmningen i passivhus sker genom intern värmetillskott. Därför påverkas 

inomhustemperaturen när de boende vistas en längre period utanför sin bostad. Sedan är 

temperaturförändringen beroende av konstruktionens värmetröghet. En tung stomme har 

fördelen att den är värmetrög, vilket medför till jämnare temperaturer under året. Nackdelen 

däremot är en svårare uppvärmning efter en längre frånvaro från bostaden.   

När boende reser bort eller återvänder från sin resa finns risken att de extra värmekällorna 

används i hög grad, både i förebyggande syfte och ur uppvärmningssynpunkt.
31

  

7.5.2 Övertemperaturer  

Utmaningen i passivhus jämfört med konventionella hus är den ökade risken för 

övertemperaturer i rummen sommartid. Detta beror på den täta klimatskärmen och isoleringen 

som minskar värmeförlusterna. På sommaren beror de höga temperaturerna oftast på 

solinstrålningen, därför är det viktigt med en fungerande solavskärmning. Storlek på fönster och 

dess placering skall också vara välgenomtänkta och solinstrålningsberäkningar bör göras.
32

  

Passivhuscentrum anger att fönsterytan bör motsvara 15 % av golvarean
33

. 

7.6 Sammanfattning av risker34 
Riskerna gällande den termiska komforten: 

 Kallras och drag  

 Låg operativ temperatur vintertid 

 Kalla golv 

 Kalla badrum 

 Temperaturbortfall vid frånvaro  

 Övertemperaturer inomhus sommartid 

                                                      
31

 http://byggindustrin.com/UserFiles/ByggOpusDokument/Linda_Martinsson_-

_Passivhusteknik_i_ett_svenskt_klimat.pdf 

32
 Passivhus-en handbok om energieffektivt byggande, Lars Andrén & Lars Tirén s.59 

33
 http://www.passivhuscentrum.se/node/4969 

34
 CHALMERS, Civil and Environmental Engineering, Master’s Thesis 2008:15 s.65 

http://byggindustrin.com/UserFiles/ByggOpusDokument/Linda_Martinsson_-_Passivhusteknik_i_ett_svenskt_klimat.pdf
http://byggindustrin.com/UserFiles/ByggOpusDokument/Linda_Martinsson_-_Passivhusteknik_i_ett_svenskt_klimat.pdf
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7.7 Värmeöverföring 
Värme överförs på tre sätt, genom strålning, konvektion och värmeledning.  I ett hus kan den 

procentuella fördelningen
35

 se ut: 

 strålning 20 % 

 konvektion 50 % 

 ledning 30 % 

7.8 Strålning 
Alla föremål avger värmestrålning om temperaturen är över den absoluta nollpunkten. 

Strålningen är en elektromagnetisk energistrålning.  När en kropp avger värme till omgivande 

kalla ytor kan det upplevas som att man fryser.  Värmen överförs i större utsträckning på fönster 

och väggar med dålig isoleringsförmåga. Ett exempel är att du har ryggen mot ett fönster och 

efter en viss tid kan du börja känna att du börjar frysa. Det beror på att det sker en strålning mot 

en kall yta. 

7.9 Konvektion 
Konvektion betyder att värme transporteras genom att en gas eller en vätska som strömmar förbi 

en yta och avger värme. I ett hus ökar konvektionen med ökad blåst och tryckförhållanden.  Ett 

fönsterglas som kyler ner luften leder till att luften sjunker, en ny luft strömmar till fönstret igen 

för att kylas ner. Ett exempel är när man blåser mot sin hud och kan detta upplevas som 

kylande.  

7.10 Ledning 
Ledning innebär att värme transporteras genom värmeledning.  Storleken på värmeledning beror 

främst på materialets värmeledningsförmåga och temperaturskillnad.  

Värmeförluster sker i en byggnad genom: 

 Transmissionsförluster: värme som förloras ut genom klimatskalet som orsakas av 

temperaturskillnaden mellan ute och inne. Skillnaden mellan temperaturen skapar en 

drivkraft. 

 Ventilationsförluster: den värme som behövs för att erhålla en god tilluftstemperatur. 

Förlusterna sker via otätheter och öppningar. 

 Luftläckageförluster: värme som läcker ut/in ofrivilligt genom otätheter runt dörrar, 

väggar, golv och tak. 

 Vädringsförluster: det är värme som förloras när brukaren extra ventilerar. 

 Avloppsförluster: energi som finns i avloppet från exempelvis tappvatten. 
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För att täcka de olika förlusterna dimensioneras radiatorer som täcker transmissionsförluster och 

värmebatteriet för att täcka ventilationsförluster. Solstrålning som kommer in i byggnaden via 

fönster utgör ett positivt bidrag till uppvärmningen. Gratisvärme är den värme som kommer från 

människor, maskiner och belysning. Bilden nedan beskriver de olika värmeförlusterna och 

tillskotten.
36

 

Blå Jungfrun 20080529

Från standardhus till passivhus steg 5 - värmesystem
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+

Bild: Henrik Sundqvist

 

Figur 4. Värmeförluster och tillskott
37
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 http://www.vattenfall.se/sv/file/effekt_energibehov_16141107.pdf 
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 Passivhusinformation till nyinflyttade i Blå Jungfrun 

http://www.vattenfall.se/sv/file/effekt_energibehov_16141107.pdf
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7.11 Platta på mark38 39 
Under senare hälften av 1900-talet började man bygga platta på mark i Sverige. Under den tiden 

byggdes konstruktionen med betong underst och isoleringen ovanför. Denna metod kom 

ursprungligen från USA och det var redan känt att problem uppstod med fukt och mögel med 

denna typ av konstruktion.  Trots problematiken med fuktproblemen valde många i Sverige att 

följa samma lösning. 

I mitten av 1980-talet började man att konstruera platta på mark på ett nytt sätt. Som tidigare 

hade man ett lager med grus/singel på marken som är en sorts dränering.  Sedan kom isolering 

efter d.v.s. mellan betong och dräneringen.  Isoleringen behåller och förhindrar att värmen 

försvinner ner i marken, vilket gör att betongen hålls varm och torr. Dränering och 

värmeisolering är därför viktig eftersom betong är ett kapillärsugande material och därför måste 

betongen ligga på ett torrt underlag. Dräneringen består oftast av 150 mm makadam med 

kornstorlek 8-16 mm och för att undvika finkorniga materialet i dräneringen bör den tvättas 

ordentligt. Finkorniga materialet försämrar den dränerande effekten. Fiberduk läggs mellan 

marken och dräneringslagret och är också en sorts skydd för dräneringslagret.  

Jämn mark är en förutsättning för att bygga platta på mark därför behöver man oftast schakta. 

Uppstår det en nivåskillnad kommer någon eller några av ytterväggar ligga mot mark. 

Ytterväggarna mot marken byggs i samma ordning som platta på mark. Byggfukt är ett problem 

som kan uppstå av dessa konstruktionslösningar. Därför är det viktigt att betongen torkar 

ordentligt. Det finns flera faktorer som påverkar uttorkningstiden och en av dessa är betongens 

tjocklek. Ju tjockare betong desto längre uttorkningstid. 

Förutom byggfukten som uppkommer från byggprocessen finns det även stor mängd fukt på 

marken som består dels av vatten och dels av vattenånga. 

Vattnet i marken kan indelas i
40

: 

 Ytvatten: vatten som ligger på markytan 

 Infiltrationsvatten: vatten som tyngdkraften tvingar att gå ner i marken 

 Grundvatten: vattenytan som ligger under marken 

 Sprickvatten: vatten som finns i sprickorna i lerjordars torrskorpa 

 Kapillärt uppsuget vatten: vatten som erhålls kvar av de kapillära krafterna mellan 

jordpartiklarna. 

Vatten och vattenånga i marken kan hindras att komma in i konstruktionen genom marklutning, 

dränering och kapillärbrytande skikt. Det är en förutsättning för att undvika uppstigande 

markfukt i vattenfas.
41
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 http://www.byggahus.se/artiklar/platta-pa-mark 

39
 http://guiden.rockwool.se/konstruktioner/golvkonstruktioner/platta-paa-mark?page=1151 

40
 http://www.fuktinfo.se/mark-dranering-och-utanfor-huset/fukt-i-mark-och-grund/ 

41
 Kenneth Sandin ”praktisk byggnadsfysik” sid 144 

http://guiden.rockwool.se/konstruktioner/golvkonstruktioner/platta-paa-mark?page=1151


 

 27 

7.11.1 Kalla golv 

Anslutningen mellan ytterväggen och plattan utgör köldbryggor som sedan släpper en del värme 

ut från lägenheten.  Upplevelsen av kalla golv förstärks av olika typer av golvbeläggningar som 

exempelvis sten och klinker. Strålningsassymmetri och temperaturskillnader i luften uppstår 

vilket kan vara en del av orsaken till kalla golv. Även luftläckage kan vara ett problem runt 

golvvinklarna där luft kan komma in mellan bottenplatta och syll. 

Betongen som används för plattan i passivhus bör ha ett vattencemental mindre än 0,4 för att 

byggnaden inte har ett tillräckligt värmesystem som kan hjälpa till med uttorkningen. Även 

relativa fuktigheten måste understiga 85 %
42
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 Passivhus-en handbok om energieffektivit byggande, Lars Andrén Tiréns s.63 
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8 Intervjuteknik43 
Intervjumaterialet är den viktigaste grunden för att kunna beskriva beteendet hos brukarna. 

Intervjuer är ett effektivt sätt att fånga olika personers uppfattning och bild.
44

 Det är möjligt att 

få en djup förståelse och detaljer både vid enkla och komplexa frågor, vilket är något som kan 

vara enkelt att missa med andra typer av undersökningar. Det går även att kontrollera vad 

hyresgästens egentligen menar med följdfrågor, vilket innebär att man får en bättre uppfattning 

och därmed minskad risk för missförstånd.  

Innan en intervju påbörjas är det viktigt att man informerar om intervjuns syfte och hur lång tid 

hela mötet kommer ta. Dessutom är det extra viktigt att informera om att intervjun endast 

kommer användas ur utbildningssyfte och att de har rätten att avbryta intervjun närsomhelst.  

Eftersom informationen är viktig kan intervjun spelas in efter samråd med hyresgästen, vilket 

underlättar bearbetningen av materialet.  Det finns dock nackdelar med inspelad intervju som 

man inte bör bortse ifrån. Den intervjuade personen kan känna sig obehaglig och inte svara 

ärligt som i sin tur kan resultera i att materialet blir tunt och svårt att använda. I de fallen 

brukaren inte accepterar inspelning kan endast anteckningar göras. Det finns dock en risk att 

man distraheras pga. att man börjar fokusera på anteckningarna istället för den intervjuade 

personen.  

8.1 Utförande 
Inför alla intervjuer är målet att båda skribenterna deltar på intervjun. Detta för att bilda en 

gemensam uppfattning om de boendes upplevelse, ansiktsuttryck, gester samt andra aspekter 

som en inspelning inte kan få med.  För att eliminera risken för distraktion har vi kommit 

överens om att endast en person ställer frågor och den andra för in anteckningar. Om möjlighet 

för inspelning finns, så kommer detta användas. 

I denna rapport har man valt att intervjua 8-10 boenden i ”Blå jungfrun” och hyresgästerna 

anmäler i första hand sitt intresse till Svenska bostäder. Om det visar sig att intresset är lågt 

kommer intervjuarna påbörja en dörrknackning. Knackning har visat en positiv effekt i tidigare 

studier.  

Fem hyresgäster anmälde frivilligt sitt intresse till Svenska bostäder efter ett informativt brev 

(se bilaga 11) som skickades till alla 97 lägenheter. Två personer kontaktades i efterhand, 

medan en rekommenderades av en intervjuad hyresgäst. Samanlagt intervjuades 8 hyresgäster 

och intervjutiden varierade mellan 25-40 minuter. Alla intervjuer antecknades och spelades in 

eftersom det var acceptabelt av alla hyresgäster.  
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 Trivsel i ett passivhus-en kvalitativ undersökning om de faktorer som påverkar trivseln i en bostad 

sid.10 

44
 Aktiviteter för passivhus sid.61 
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9 Resultat 
Redovisning av resultatet kommer ske på ett sådant sätt att identifiering av hyresgästen inte blir 

möjlig. De lägenheter där vi intervjuat boende numreras från 1 till 8 utan någon särskild 

ordning. I fortsättningen kallar vi det för ”de intervjuade lägenheterna”. Mätdata redovisas i 

tabeller och diagram för att förtydliga resultatet.  Vissa avsnitt avslutas med en 

sammanställning som ger en översiktlig bild. 

9.1 Allmänt 
Det har varit en ganska bra spridning bland lägenheterna gällande placering och storlek samt på 

ålder och antal personer i hushållen. Alla fem hyresgäster som ställt upp frivilligt har ett visst 

eller stort intresse för miljöfrågor och en miljövänlig livsstil sedan tidigare. Därför har detta 

boende inte påverkat deras livsstil utan de lever som tidigare. Däremot har de övriga tre haft en 

mer spridd miljömedvetenhet, där någon inte bryr sig särskilt mycket och någon annan som 

blivit påverkad av konceptet och fått en mer miljövänlig livsstil i efterhand. 

Att Blå Jungfrun är byggt efter passivhuskonceptet är inte främsta anledningen till inflyttning, 

men hyresgästerna som kände till konceptet var ändå positivt inställda till detta. Den främsta 

orsaken till inflyttningen har varit önskemålet att erhålla en lägenhet samt intresset för området. 

Passivhuset har bidragit till ett större miljöengagemang och nyfikenhet på passivhuskonceptet. 

Den information som delades ut vid inflyttning ansåg man också var väldigt tydlig och bra. I 

tabellen nedan visas sammanställningen. 

 

Tabell 4. Allmän beskrivning av hyresgäster 

*Ingen hemma på vardagar under vanlig arbetstid 

**Jobbar oftast hemifrån 

 ALLMÄNT 

LGH Placering Våning Storlek Antal 
Pers 

Ålder Anledning 
inflytt. 

Miljötänk Vistelse i 
lgh 

1 Mitten 1 4 rok    Ej 
Passivhus 

 Mycket** 

2 Mitten 2 4 rok    Ej 
Passivhus 

 Medel*  

3 Gavel BV 5 rok    Ej 
Passivhus 

 Mycket** 

4 Gavel 2 3 rok    Ej 
Passivhus 

 Medel*  

5 Mitten 5  2 rok    Ej 
Passivhus 

 Medel*  

6 Gavel BV 4 rok    Ej 
Passivhus 

 Medel*  

7 Mitten 4 3 rok    Passivhus  Mycket** 

8 Mitten BV 4 rok    Passivhus  Sällan 
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Varmvattenförbrukning 

Under 2011 har den uppmätta varmvattenenergin för kvarteret Blå Jungfrun inte motsvarat den 

beräknade. Däremot ligger den uppmätta energin under den varmvattenenergi som motsvarar 

hyresavdraget.  I diagrammet nedan visas fördelningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1.1 Beräkning 

Förväntad varmvattenenergi har beräknats enligt FEBY 2007:1, men antalet personer har inte 

antagits enligt denna utan beräkningen har grundat sig på antalet folkbokförda, vilket 

motsvarade 214 personer. Därför har nya beräkningar utförts med antal personer uppskattade 

enligt FEBY 2007:1 och antal personer enligt lägenhetskapaciteterna i ritningar. 

 

Lägenhetsstorlek FEBY-Personer/lgh  Ritningar-
Personer/lgh  

2 rok 1,5 1 

3 rok 2 3 

4 rok 3 4 

5 rok 3,5 5 

Tabell 5.Uppskattad fördelning i respektive lägenhetsstorlek 

 

Summering av antal personer: 

 234 enligt FEBY 

 309 enligt Ritningar 

Diagram 1. Varmvattenenergin 2011 
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De nya beräkningsantagandena ger oss fler personer i jämförelse till antalet folkbokförda och 

därför blir de nya värdena högre än i tidigare beräkning. I diagrammet nedan visas en 

sammanställning av beräkningarna. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En beräkning med uppskattat antal personer enligt FEBY tangerar ändå inte uppmätt 

energiförbrukning på varmvattnet, medan ritningsbaserade antalet överstiger det uppmätta. 

Diagram 2. Sammanställning av beräkningar på varmvattenenergin 2011 
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9.1.2 Intervjuer 

Inställningen till individuell mätning och debitering av varmvatten bland 7 av 8 hyresgäster är 

väldigt positiv. Anledningen till detta är att det anses mer rättvist att betala för sin egen 

användning. Endast lägenhet ”2” visade missnöje med denna typ av lösning. Den enskilda 

debiteringen har inte påverkat hyresgästernas vanor i någon större utsträckning gällande 

förbrukningen. Det beror främst på att man alltid haft en större miljömedvetenhet och 

sparsamma vanor.  

Endast lägenheterna ”4 ”och ”7” har blivit påverkade av incitamentet. Jämfört med tidigare har 

man blivit mer återhållsamma, diskar inte under rinnande vatten och duschar under kortare 

stunder. 

Trots ingen eller liten påverkan av incitamentet är det ändå väldigt enkelt att ligga under 

hyresavdraget utan att känna sig begränsad gällande vattenanvändningen, anser de flesta 

hyresgäster.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alla hyresgäster som ligger under hyresavdraget tycker att avdraget är rimligt. Diagrammet 

ovan visar tydligt varför lägenhet ”2” motsätter sig den individuella debiteringen. Även lägenhet 

”6” överstiger sitt avdrag och under intervjun framkom det att hyresgästen inte hade någon åsikt 

angående rimligheten på hyresavdraget samt att vattnets används utan någon som helst 

begränsning. 

Värt att notera är att lägenhet ”1” har väldigt låg förbrukning trots två barn i hushållet och 

befinner sig oftast hemma. Det kan förklaras med att familjen i sig är väldigt engagerade i 

miljöfrågor och att man även fått barnen med sig på samma linje. 

Diagram 3. Uppmätt varmvattenförbrukning jämfört med hyresavdraget i 

intervjuade lägenheter 
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9.1.2.1 Andra jämförelser 

För att kunna göra en rättvis bedömning för varje intervjuad hyresgäst angående förbrukningen i 

sin lägenhet så har nya beräkningar gjorts enligt FEBY. Den enda skillnaden i detta fall är att 

antalet personer i lägenheten är känt. Även hur man ligger till i jämförelse med uppskattning av 

antalet personer enligt FEBY redovisas. 

Som diagrammet ovan visar klarar lägenhet ”6” FEBY:s antaganden då vi känner till antalet 

boende, till skillnad från tidigare (se diagram 3). Fortfarande är det lägenhet ”2” som har en hög 

varmvattenförbrukning.  

9.1.3 Problem 

Ett gemensamt problem som alla intervjuade hyresgäster upplyste om var att det tog alldeles för 

lång tid för vattnet att bli varmt. Detta har resulterat till att mycket vatten går åt spillo vilket i 

långa loppet blir väldigt stora mängder. Flertal har nämnt att man låter kranen rinna medan 

annat utförs under tiden för att återkomma när vattnet blivit varmt.  

Problemet tyder på en dåligt optimerad varmvattencirkulation. Efter kontakt med Svenska 

Bostäder angående detta har det framkommit att man precis klarar av BBR:s krav. Avståndet 

från cirkulationen är alltså i längsta laget. 

Diagram 4. Jämförelse av varmvattenförbrukning med FEBY "känt antal- resp antaget antal 

personer" 
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9.1.4 Mätdata 

Mätdata från 2011 på varmvattenförbrukning för alla 97 lägenheter sorterat på lägenhetsstorlek 

har undersökts. Detta för att jämföra årsförbrukningen inbördes.  

 

Diagram 5. Varmvattenförbrukning 2011 sorterat per lägenhetsstorlek
45

 

Som diagrammet ovan visar så är det stora skillnader på den som förbrukar minst i jämförelse 

med de som förbrukar mest inom alla lägenhetsstorlekar. Anledningarna till detta kan vara 

många, men som visat sig utifrån de intervjuade lägenheterna har inställningen en väldigt stor 

betydelse för hur mycket vatten man förbrukar. En annan viktig parameter är personantalet i 

förhållande till lägenhetens storlek, vilket är okänt i de övriga lägenheter som inte intervjuats. 

I tabellen nedan visas hur stor andel av respektive lägenhetsstorlek som ligger under det 

beräknade hyresavdraget. Tvåor är de som förbrukar mest i jämförelse till sitt hyresavdrag.  

 

                                                      
45

 Johanna Nordström, Skanska 

Lägenhetsstorlek Antal 
lägenheter 

Antal 
lägenheter 
under 
hyresavdraget 

Motsvarande 
i procent 

Medelhyresavdrag  
m3/år 

2:or 21 9 43 % 38 

3:or 37 26 70 % 56 

4:or 19 16 84 % 70 

5:or 20 15 75 % 77 

Tabell 6. Antal lägenheter under hyresavdraget 

2-or 
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Endast 9 av 21 lägenheter klarar gränsen och det motsvarar ca 43 %. Information saknas 

angående antalet personer och ålder i alla lägenheter men från intervjuerna som utgångspunkt 

kan man konstatera att en ensam äldre kvinna som bor i en tvåa klarar av gränsen utan 

svårigheter (Se lägenhet ”5” på föregående sida).   

 

Sannolikheten är också stor att det bor flera personer i förhållande till boarean i en tvåa 

jämförelsevis med de övriga med tanke på den uppmätta förbrukningen. Utifrån intervjuerna är 

det känt att i flera hushåll bor färre människor i förhållande till lägenhetens storlek. Vilket kan 

förklara varför större lägenheter har större andel under hyresavdraget.  

Vid FEBY:s antaganden som utgångspunkt skulle detta resultera i fördelningen enligt nedan, 

vilket innebär att resultatet skulle bli ännu sämre.  Fortfarande ligger femmorna bäst till. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lägenhetsstorlek Antal 
lägenheter 

Antal 
lägenheter 
under FEBY:s 
antaganden 

Motsvarande 
i procent 

2:or 21 7 33 % 

3:or 37 16 43 % 

4:or 19 8 42 % 

5:or 20 13 65 % 

Tabell 7. Antal lägenheter under FEBY:s antaganden 
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Total varmvattenförbrukning för respektive lägenhetsstorlek har även jämförts med totala 

hyresavdraget och totala beräkningen för förbrukning enligt FEBY. Utifrån diagrammen nedan 

överstiger endast tvåorna hyresavdraget. Däremot klarar endast fyrorna FEBY:s beräkning med 

uppskattat antal personer.  

 

 

Diagram 6. jämförelse total varmvattenförbrukning tvåor 

Diagram 7. Jämförelse total varmvattenförbrukning treor 
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Utifrån intervjuerna har det påpekats att man jämför sin vattenförbrukning med hyresavdraget. 

Ligger hyresgästen under avdraget så anser man sig själv vara sparsam och medveten. Detta kan 

även vara en förklarande faktor till varför uppmätt förbrukning ger bäst resultat vid jämförelse 

med hyresavdraget.  

 

  
 

  

Diagram 8. Jämförelse total varmvattenförbrukning fyror 

Diagram 9. Jämförelse total varmvattenförbrukning femmor 
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9.2 Temperatur och komplementvärme 
I detta avsnitt kommer husen indelas i tre delar, botten-, mitten-, och övervåning. Anledningen 

är att varje våning har olika förhållanden därför blir denna jämförelse mer rättvis. 

Medeltemperaturen för varje lägenhet under juli och februari 2011 redovisas tillsammans med 

dess respektive användning av hushållsel och komplementel.  Antalet boende, ålder och 

beteende i varje lägenhet är inte känt förutom i de åtta lägenheterna som intervjuats. Därför 

kommer djupare jämförelser och slutsatser kunna dras ur just dessa. 

Komplementvärmare har använts i större utsträckning på bottenvåning i förhållande till det 

beräknade och tvärtom på övervåning där förbrukningen varit mycket lägre än förväntat. 

Diagrammet nedan visar hur fördelningen ser ut över året 2011. 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För att undersöka varför mätdata skiljer sig har utgångspunkten varit de intervjuade 

lägenheterna på botten- respektive övervåning. Även övriga lägenheter i samma placering 

utvärderas översiktligt. 

För att kunna göra fullständigt utvärdering av mätdata saknas vissa parametrar som kan ha stor 

betydelse för ett passivhusprojekt. Därför kan viss avvikande data vara svår att tyda då inga 

intervjuer utförts med boende i just dessa lägenheter. 

Viktiga okända parametrar är: 

 Personantal i lägenheten 

 Ålder hos de boende 

 Levnadssätt (vädring, miljötänk, vistelse i lägenhet etc.) 

 Solinstrålning 

Diagram 10. Användning av komplementvärmare i Kv. Blå jungfrun år 2011 
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9.2.1 Intervjuer 

Alla intervjuade tycker att informationen som delades ut angående reglering av lägenhetens 

inomhusklimat är tillräcklig.  

För att höja inomhustemperaturen i lägenheten används i allmänhet inte enbart 

komplementvärmarna utan andra metoder som: 

 Utnyttja värmen från ugnen efter matlagning 

 Extra radiatorer 

 Värmeljus 

Förutom att utföra temperaturreglerande åtgärder används vid kyla: 

 Varmare kläder och strumpor 

 Inomhusskor 

 Mattor på golvet vid kalla golv 

 Filtar och elfiltar 

 Stora gardiner 

Ingen har uttryckt stort missnöje med inomhustemperaturen sommartid. Nöjdast har boende i 

lägenheter på bottenvåningen varit eftersom klimatet där har upplevts svalt och behagligt. Minst 

nöjd är hyresgästen på övervåningen.   

De flesta kände inte till hyresavdraget för komplementelen eftersom det inte syntes på fakturan. 

Endast tre av åtta kände till detta, och ett önskemål från samtliga är att avdraget syns på 

hyresavin på samma sätt som vattenförbrukningen. 
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9.2.1.1 Temperaturskillnader och förändringar 

Ingen av alla intervjuade har upplevt någon märkvärd temperaturskillnad i lägenheten mellan 

dag och natt. På morgonen kan det kännas lite svalare, vilket är normalt vid en längre tids 

inaktivitet. Stora temperaturförändringar sker inte heller vid längre frånvaro på grund av husets 

inbyggda tröghet och som resulterar i ett jämnt inomhusklimat trots oregelbundet värmetillskott.  

Däremot har det upplevts temperaturskillnader mellan lägenheternas olika rum förutom i den 

minsta lägenheten som undersökts. Skillnaden har främst uppstått i badrum och sovrum som 

befunnit sig norrut där solinstrålning inte är lika stark. 

Två hyresgäster har också påpekat att det är möjligt att få svalare rum genom att hålla dörrar 

stängda och det går även att jämna ut temperaturen i lägenheten genom motsatt beteende.  

 

9.2.2 Bottenvåningarna 

Lägenheterna ”3”,”6” och ”8” befinner sig på bottenvåningarna. Gemensamt för alla lägenheter 

på bottenvåningarna är att hyresgästerna säger att golvet upplevs väldigt kallt vilket är något vi 

också starkt upplevde vid våra besök.   

Lägenhet ”8” har haft lägre temperaturer jämfört med övriga. Från mätdata syns tydligt att 

komplementvärmarna nästan aldrig används. I intervjun framgår det också att man helst inte 

använder dessa samtidigt som att aktivitetsnivån och vistelsen i lägenheten är väldigt minimal. 

Det förklarar varför det är ganska låg temperatur i lägenheten. Familjens förväntningar på 

passivhus är höga och utifrån informationen som delats ut har de förstått att 

komplementvärmarna endast ska användas vid riktigt kall väderlek.  

De övriga två lägenheterna använder mer komplementvärme och därför har de bättre 

temperaturer. Båda upplyser ändå om att radiatorerna inte räcker till där lägenhet ”6” till och 

med har införskaffat en extra radiator samt en el-filt. Andra stora skillnader jämfört med 

lägenhet ”8” är att båda har större familjer med barn och vistas mer hemma.  

Diagram 11. Jämförelse mellan uppmätt och beräknad förbrukning 
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9.2.3 Mittenvåningarna 

Lägenhet ”1”,”2”,”4” och ”7” befinner sig på våningarna i mitten.  

Lägenhet ”4” använder väldigt mycket komplementvärme och det framgår från intervjun och 

mätdata att komplementvärmarna alltid är inkopplade. En risk med termostatstyrda radiatorer är 

att de går igång också sommartid. Från data noteras att radiatorerna varit påslagna mellan juni-

augusti 2011 trots att det varit mycket behagliga temperaturer. Ett annat skäl till den höga 

förbrukningen i just denna lägenhet är att de boende är människor som fryser lätt och därmed 

helst vill ha hög temperatur inomhus.  

Även lägenhet ”2” använder mycket komplementvärme. Utifrån intervjun framgår det att 

hyresgästen inte har tillräcklig kunskap om användningen av radiatorn och dessutom finns 

inställningen att man inte bryr sig. Medeltemperaturen inomhus under vintertid har varit 

uppemot 23ºC vilket är ganska högt men det är temperaturer som hyresgästen önskar sig. 

Användningen av komplementvärmarna är den enda medvetna åtgärden som görs för att höja 

inomhustemperaturen. 

Lägenhet ”1” använder aldrig sina komplementvärmare för att de är väldigt nöjda med 

temperaturen och har inställning att man kan anpassa sig till lite lägre temperaturer.  Det finns 

även ingen risk att komplementvärmarna aktiveras av misstag, då startknapparna tejpats över. 

Nackdelarna med dessa knappar är att de ligger långt ner och ser ut som knappar för lampor. 

Lägenheten befinner sig också över tvättstugan vilket säkerligen innebär att det bidrar till bättre 

temperaturer. När det upplevs kallt vidtas andra åtgärder som exempelvis ugnen istället för att 

använda värmarna. 

9.2.4 Övervåning 

Lägenhet ”5” har använt endast lite komplementvärme sedan inflyttning och istället har 

värmeljus använts när det upplevts lite kallt. I överlag har det här varit behagliga temperaturer 

men hyresgästen är minst nöjd med temperaturen på sommaren då lägenheten upplevts varm.  
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9.3 Intervjuade lägenheter och mätdata 
I detta avsnitt görs djupare analyser av lägenheterna som intervjuats. Brukarnas vanor 

tillsammans med temperatur, förbrukning av komplementel och hushållsel under februari och 

juli 2011 är kända. Anledningen till detta är att med intervjuresultat tillsammans med mätdata 

utföra en mer korrekt och rättvis utvärdering. 

9.3.1 Vintertid 

De intervjuade hyresgästerna på bottenvåningen har nämnt att komplementvärmarna inte räcker 

till och därmed nås inte önskad temperatur trots hög användning. Detta kan även tolkas utifrån 

mätdata. Sedan tidigare är det också känt att bottenvåningen har kalla golv vilket kan förvärra 

upplevelsen av kyla trots acceptabel temperaturen i lägenheten.  

Lägenheter på mitten- och övervåning har högre temperaturer med eller utan användning av sina 

komplementvärmare. Från intervjuer har det framkommit att andra åtgärder vidtagits istället för 

komplementvärmare. 

Diagrammet nedan visar hur temperaturen varierar i respektive lägenhet och placering i 

förhållande till användning av hushållsel och komplementel. 

 

Diagram 12. Temperaturer i förhållande till komplementel och hushållsel i intervjuade 

lägenheter Feb 2011 



 

 44 

 

9.3.2 Sommartid 

Temperaturen över sommaren är ganska jämn men lite lägre på bottenvåningen som även 

hyresgästerna påpekat.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilden nedan visar tydligt att balkongen avskärmar solinstrålningen väldigt bra jämfört med 

taket på övervåningen. Fönstren på övre plan är utrustade med persienner, men det betyder inte 

att persiennerna är nedfällda (jämför husen nedan). Detta kan vara en förklaring till att 

lägenheterna på övervåningen har högre temperatur. 

 

Diagram 13. Temperaturer i förhållande till komplementel och hushållsel i intervjuade 

lägenheter Juli 2011 

Bild 3. Solavskärmning av balkong och tak 
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9.4 Mätdata 
I detta avsnitt görs en allmän undersökning av alla lägenheter på botten- och övervåning i 

kvarteret. Mittenlägenheter och gavellägenheter jämförs separat. 

9.4.1 Mittenlägenheter på över- respektive bottenvåning vintertid 

Från mätdata kan det konstateras att lägenheter som ligger på övervåningen har högre 

temperaturer med eller utan användning av sina komplementvärmare. Lägenheterna på 

bottenvåningen har i allmänhet lägre temperaturer oavsett användning av komplementvärmare, 

förutom i något enstaka fall. Detta är en klar indikation på att lägenheter på bottenvåning måste 

använda sina radiatorer för att få högre temperatur.  

9.4.2 Gavellägenheter på över- respektive bottenvåning vintertid 

Liknande samband som ovan gäller gavellägenheterna.  Den markerade lägenheten i 

diagrammet nedan har väldigt hög förbrukning av komplementel men uppnår ändå inte högre 

temperatur. Detta går inte att förklara endast utifrån mätdata, speciellt när andra lägenheter som 

förbrukat mindre komplementel har högre temperatur. 

Diagram 14. Jämförelse av mittenlägenheter på över- och bottenvåning 

Diagram 15. Jämförelse av gavellägenheter på över- och bottenvåning 
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9.4.3 Mittlägenheter på över respektive bottenvåning sommartid 

Diagrammet nedan visar medeltemperaturen i respektive lägenhet på över- och bottenvåning 

under Juli 2011. Det är inga större skillnader på temperaturen. I några fall på bottenvåningen är 

det lägre temperatur.   

 

 

 

 

 

 

 

9.4.4 Gavellägenheter på över respektive bottenvåning sommartid 

Även gavellägenheter har jämna temperaturer på över – och bottenvåning under juli 2011. Den 

markerade lägenheten nedan i diagrammet har en avvikande temperatur. Utifrån enbart mätdata 

är det svårt att ge en förklaring till detta med tanke på att balkongen avskärmar solinstrålningen 

effektivt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Diagram 16. Jämförelse av mittenlägenheter på över- och bottenvåning 

Diagram 17. Jämförelse av gavellägenheter på över- och bottenvåning 
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9.5 S-box 
S-boxen är väldigt uppskattad av samtliga hyresgäster som intervjuats men användningen av 

den har mer koncentrerats på tilläggsfunktionerna istället för dess huvudsyfte med att ha koll på 

sin egen energiförbrukning.  

Funktionerna som främst används är: 

 Boka tvättstuga 

 Tider för buss och tunnelbana 

 Trafikinformation 

 Temperaturer 

Funktionen för energiförbrukningen har varit mest intressant i början men intresset för detta har 

avtagit med tiden främst pga. minskad tillit och att de flesta hyresgäster anser att förbrukningen 

inte varierar särskilt mycket.  

Anledningen till den minskade tilliten har varit att boxen krånglar och slutat fungera samt att 

den i vissa fall visat fel förbrukning. En annan betydelsefull anledning är den bristande 

informationen eller medvetenheten om hur S-boxen uppdateras. En hyresgäst sa:   

”Trovärdigheten för registreringen av energiförbrukningen är väldigt låg eftersom vissa dagar 

när vi gjort av med mycket energi så är gubben ändå grön och så tvärtom” 

(Lägenhet 2, 2012-05-14) 

Detta är en tydlig indikation på att s-boxen uppdateras i efterhand, vilket även är fallet. Däremot 

tittar hyresgäster som är medvetna om detta hellre översiktligt på sin energianvändning över ett 

större tidsintervall eftersom förbrukningen varierar väldigt mycket från dag till dag.  

Den färgskiftade gubben uppfyller ändå sin funktion genom att man funderar och tänker tillbaka 

på vilka handlingar och aktiviter som varit bidragande, vilket väcker en större medvetenhet. 

Detta gäller samtliga intervjuade hyresgäster förutom två som inte kände sig påverkade alls. 

Oftast beror färgskiftningen på att man utfört väldigt mycket hushållssysslor samtidigt under en 

dag, samt vid utomstående besök. 

Önskemål från hyresgäster: 

 Stabilare funktion med flera uppdateringar 

 Jämförelse på förbrukningen flera år tillbaka 

 Förbättrad meddelandefunktion 

S-boxen är ett test. Den kommer troligen inte att användas i framtida projekt, vilket 

hyresgästerna beklagar pga. alla tilläggsfunktioner som är väldigt praktiska i vardagslivet.  

 

 

 

 

 S-BOX 

LGH S-box användning Påverkan av ”smiley” 

1 Ganska mycket Ja 

2 Mycket Ingen 

3 Ganska mycket Ja 

4 Mycket Ja 

5 Ganska mycket Ingen 

6 Mycket Ja 

7 Mycket Ja 

8 Mycket Ja 

Tabell 8. Sammanställning av S-box 
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9.6 Felanmälningar 
Felanmälningarna har endast behandlat passivhuset ”Blå jungfrun” där återkommande fel och 

sådant som kan kopplas till passivhuskonceptet belyses. Anmälningar har skett via kontakt med 

kundcenter eller lägenhetens s-box. Endast återkommande fel som flera hyresgäster upplyst om 

kommer redovisas.  

De felen som uppstått har till stor del inte varit relaterade till just passivhustekniken utan det har 

främst varit klagomål på grannar, omgivning och vissa arbeten som entreprenören utfört.  

Klagomål som berör omgivning och grannar kommer inte redovisas. 

Vanliga fel 

De fel som uppstått berör främst s-boxen, balkongdörr/altandörr och problem med porten.  

 

Problem med s-boxen 

 Opålitlig eller felaktig information (fel temperatur och förbrukning) 

 Uppdateras inte 

 Funktion för bokning av tvättstuga fungerar ej 

 Slutat fungera 

Problem med balkongdörr/altandörr 

 Svårt att stänga och öppna  

o Sväller på sommaren 

o Hakarna går inte in i hålen 

o Stängs inte ordentligt nertill 

 Otät, släpper in kall luft 

 Handtaget lossnar eller sitter löst 

Problem med porten 

 Går inte att öppna dörren 

o Fel på brickan eller läsaren 

 Går inte att stänga dörren 

 Trög att öppna 

Övriga fel som inte varit mindre återkommande  

 Termostatreglaget på radiatorn har lossnat (två felanmälningar) 

 Brandvarnarna tjuter utan anledning 

 Vattenläckage från rör i badrummet 

 Avloppslukt i badrum 

 

Det finns även klagomål på inomhusklimatet som upplevs kallt och gäller främst lägenheter på 

bottenvåningarna.  



 

 49 



 

 50 

10 Slutsatser 
Efter att ha gått igenom en stor mängd data om vamvattenanvändning, komplementvärme, 

temperatur, felanmälningar och efter att ha intervjuat boende i åtta av lägenheterna så kan vi dra 

följande slutsatser: 

 

10.1 Varmvatten 
Hyresavdraget 

Förmodligen är hyresavdraget för varmvatten för generöst eftersom en så stor del av 

lägenheterna har lägre förbrukning än avdraget, och Blå Jungfrun totalt sett ändå inte använder 

mindre varmvatten än andra hus hos Svenska bostäder. 

Många av de intervjuade tycker att de inte gör någon större ekonomisk vinst på att hushålla med 

varmvatten, utan tycker att det handlar om ”småsummor” . 

Eftersom alla hyresgäster känner till sitt avdrag på varmvattnet har det också visat sig att man 

kontrollerar sig själv mot denna.  

Då hyresavdraget inte motsvarar den beräknade förbrukningen så kan en sådan jämförelse göra 

att man inte faktiskt sparar.   

Incitamentet har ingen större påverkan på hyresgästernas beteende utan man förbrukar i stort 

sett så mycket som behövs.  

 

Beräkning av antal boende enligt FEBY 

Att göra beräkningar med antalet folkbokförda har i detta fall gett en dålig överenstämmelse 

med uppmätt förbrukning. Nya beräkningar med en uppskattning av antalet personer i kvarteret 

enligt FEBY 2007:1 ger ett bättre jämförelsevärde. Trots detta är den uppmätta förbrukningen 

fortsatt högre.  

Det har visat sig att endast de hyresgäster som är medvetna och sparsamma med sin förbrukning 

klarar av FEBY:s antaganden. Livsstil och inställning har alltså störst betydelse för sparsamt 

användande av varmvattnet. Då lägenheterna i kvarteret Blå Jungfrun tilldelas genom 

Stockholmbostadskö finns ingen möjlighet att kunna välja miljömedvetna hyresgäster. Andra 

faktorer som har en viss påverkan på vattenförbrukningen är ålder och antal personer i 

förhållande till lägenhetsstorleken, vilket medför att det finns större risk för högre uppmätt 

förbrukning än förväntat i mindre lägenheter, som gärna har unga hyresgäster.  

Uppmätt förbrukning 

Samtliga intervjuade hyresgäster har upplevt att det tar alldeles för lång tid för vattnet att bli 

varmt. Detta kan kopplas till den dåligt optimerade varmvattencirkulationen. Sådant problem 

har bidragit till ett ”påtvingat” slöseri som totalt sett kan innebära väldigt stora mängder under 

ett år. 

Sammanfattningsvis skulle skillnaden i beräknad- och uppmätt varmvattenförbrukning i detta 

projekt kunna vara mindre om: 

 Antal personer uppskattas enligt FEBY 

 Varmvattencirkulationen optimeras 
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 Hyresgästernas jämför sin förbrukning med den beräknade enligt FEBY istället för 

hyresavdraget 

 Fler miljömedvetna hyresgäster flyttar in 

10.2 Komplementvärme och temperatur 
Det är mycket svårt att tyda mätdata för komplementvärme och temperatur. Intervjuerna är 

mycket viktiga för förståelsen. 

Mätdata visar att lägenheter på övervåningen har högre temperatur än lägenheter på 

bottenvåningen. Detta kan eventuellt förklara varför lägenheterna på övervåning förbrukar 

mindre komplementvärme än beräknat. En annan anledning kan också vara att taket ger en dålig 

avskärmning vid fönstren som  resulterar i mer solinstrålning.  

Utifrån intervjuer med hyresgästerna har det framkommit en del information som kan förklara 

varför viss mätdata avviker. Det blev även möjligt att dra mer korrekta slutsatser när 

hyresgästernas förbrukning av komplementel, hushållsel och temperatur undersöktes.  

Viktig information som kommit fram: 

 Att behagliga temperaturer uppnåtts trots ingen eller liten användning av 

komplementvärmare, kan förklaras med att hyresgästerna tar till sig andra åtgärder för 

att påverka temperaturen, såsom extra radiator, värmeljus eller ugnen etc. 

 När de boende tolererar lägre temperaturer blir resultatet minskad 

komplementvärmeanvändning. 

 Stor miljömedvetenhet och medvetet val av passivhuskonceptet hos hyresgästerna ger 

större tolerans.  

 Komplementvärmare har varit aktiva under sommaren. En rekommendation är att 

informera hyresgästerna om att komplementvärmarna helst ska vara avstängda under 

sommarperioden. 

 Komplementvärmarna har lika stor effekt oavsett storlek på lägenheten vilket betyder 

att värmarna är underdimensionerade i de större lägenheterna.  Detta kan förklara varför 

några hyresgäster anser att komplementvärmare inte räcker till. 

 Lägenheter på bottenvåning har kalla golv, vilket förvärrar upplevelsen av kallt 

inomhusklimat.  

 Byggnaderna har jämna temperaturer på sommaren i allmänhet, men är lite svalare på 

bottenvåningen. 

 

För att erhålla ett lyckat resultat räcker det inte med en optimering av husen utan det krävs 

också aktiva hyresgäster som är miljömedvetna och positiva till passivhuskonceptet. 
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Bilaga 1. Intervjufrågor 
Intervjufrågor till hyresgästerna 

Allmänna frågor 

1. Antal personer och ålder i hushållet? 

2. Vad spelade roll när ni valde bostad? Var passivhus en av anledningarna? 

3. Hur länge har ni bott i bostaden? Flyttade ni in när huset var nytt? 

4. Har ni fått tillräcklig information om passivhuset? Är det något ni saknar? 

5. Har ni under någon period varit frånvarande från lägenheten under längre tid?  

a. Hur upplevdes temperaturen efteråt? 

b. Vilka åtgärder tog ni för att påverka temperaturen i lägenheten? 

6. Har ni ändrat ert beteende och fått en större miljömedvetenhet till följd av att ni bor i ett 

passivhus? 

a. På vilket sätt har ni ändrat ert beteende? 

b. Är det något ni tycker saknas och som skulle främja er miljömedvetenhet? 

7. Hur upplevdes inneklimatet i lägenheten när du flyttade in och har den ändrats under 

tidens gång?  

8. Har detta boende inneburit ett större ansvar på dig som hyresgäst än ert tidigare 

boende?  

a. I så fall på vilket sätt?  

b. Hur har ni hanterat detta? 

9. Försöker ni aktivt minska er energianvändning? På vilket sätt? 

10. Har ni många elektriska apparater hemma? 

a. Känner ni att dess användning påverkar innetemperaturen? 

11. Vilka funktioner i s-boxen använder ni mest? 

a. Påverkar s-boxens röda/gula gubbe dig på något sätt? 

Vattenförbrukningen 

1. Vad tycker ni om incitament på vattenförbrukningen (individuell mätning och 

debitering)? 

2. Tycker ni hyresavdraget är rimligt? 

3. Hur tänker ni när ni använder ert vatten? Försöker ni komma upp till hyresavdraget eller 

spara så mycket som möjligt?  

4. Har ni någon uppfattning om er VV-förbrukning?  
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Komplementvärmare 

1. Vilken information har ni fått angående regleringen av lägenhetens värmesystem? 

a. Var det lätt att förstå den? 

b. Har ni behövt i efterhand kontakta bovärden för kompletterande info och råd? 

2. Hur reglerar ni temperaturen i er lägenhet? 

a. Är det enkelt? 

b. Saknas det någon funktion? 

3. Räcker elradiatorerna till för att hålla värmen?  

a. Vilka är oftast påslagna?  

b. Hur ofta och när reglerar ni dessa? 

c. Vilken temperatur ställer ni in de på? 

d. Har ni behövt vidta extra åtgärder? I så fall vilka? 

4. Är ni medvetna om att det finns ett hyresavdrag för komplementelen? Tänker ni på 

detta? 

 

Temperatur 

1. Har ni under någon period varit missnöjd med temperaturen i lägenheten?  

2. Påverkas innetemperaturen om ni inte är hemma?  

3. Vistas det alltid någon i lägenheten under dagen?  

4. Upplever ni allmänt stora temperaturskillnader i lägenheten? 

a. Är det något rum som upplevs kallare/varmare än övriga rum? 

b. Temperaturskillnad mellan dag och natt? 

5. Vad anser ni är en rimlig temperatur?  

Övrigt 

1. Hur ofta vädrar du vanligtvis under vinterperioden? 

a. Hur vädrar du? 

b. Hur lång tid? 

2. Hur ofta vädrar du vanligtvis under sommarperioden? 

a. Hur vädrar du? 

b. Hur lång tid? 

3. Har ni upplevt otätheter eller drag i lägenheten? 

4. Upplever ni att luften i lägenheten är frisk? 
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Intervjufrågor till Johanna Nordström 

1. Berätta om valet av komplementvärmarnas placering 

2. Hur har energibehovet i lägenheterna beräknats 

3. Varför upplever hyresgäster på bottenvåningen problem med kalla golv 

4. Berätta om husets solavskärmning 
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Bilaga 2. Intervju med Johanna Nordström 
Johanna Nordström, Skanska 

Datum: 2012-05-09 

 

Placering av komplementvärmarna 

Placeringen av komplementvärmarna diskuterades väldigt mycket under projekteringstiden. 

Normalt är det känt från termodynamiken att värmen stiger upp och därför är det inte lämpligt 

att placera dessa i takhöjd.  I vanliga fall placeras radiatorer under fönster dels för att förhindra 

kallras och dels för att värmen följer med uppåt och blandas i rummet.  

Det finns flera anledningar till att värmarna placerades i takhöjd. En av dessa är att 

kallrasproblematiken inte uppstår, då huset är så tätt och har relativt små fönster med bra 

kvalité. Detta öppnade möjligheten att placera komplementvärmarna på andra ställen.   

Med tanke på att Svenska bostäder var måna om att huset skulle se energieffektivt ut kändes 

placering av värmarna under fönster och övriga väggar inte lämplig. Man ville även att 

hyresgästerna skulle använda så mycket ledigt utrymme som möjligt.  

I många passivhus sitter ett värmebatteri i tilluftskanalen som har samma funktion som 

komplementvärmarna i Blå Jungfrun, där dessa placerats precis under tilluftskanalen. Syftet 

med denna lösning är att tilluften driver värmen in i rummet. Med hjälp av en termodynamiker 

som räknat specifikt på detta blev lösningen möjlig under förutsättning att tilluften är igång hela 

tiden.   

Det finns dock några lägenheter där placeringen av värmaren inte är exakt under tilluften pga. 

öppningar. I dessa fall sitter de vid sidan, vilket gör att funktionen blir sämre än de andra. 

Eftersom huset har ett lågt energibehov har placeringen i slutändan haft en mindre roll. Även 

om komplementvärmarna hade placerats under fönster så hade inte dessa räckt till för att värma 

golven, då en liten mängd värme alstras. Däremot hade det eventuellt gett en annan 

temperaturfördelning i rummet.  

Effektbehovet i lägenheterna 

Vid beräkning av effektbehovet har man endast tagit hänsyn till transmissionsförlusterna i 

lägenheten. Värmetillskottet från tilluften räknas inte med utan beräkningarna grundar sig på 

vad som krävs för att komma upp till 20 grader i varje rum. Detta betyder att värmen från 

tilluften är ett överskott men i rätt syfte.  Eftersom komplementvärmarna har samma effekt 

överallt förutom i badrummen har vissa rum större effektbehov än vad värmarna klarar av. I 

dessa fall har man utgått ifrån att tillskotten från tilluften ska kompensera skillnaden. Men det 

kanske hade varit klokare att välja komplementvärmare med högre effekt. 
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Kalla golv 

Fötterna är väldigt känsliga för kyla och det påverkar hur man upplever temperaturen men det 

behöver inte nödvändigtvis betyda att det är kallt i rummet.  Johanna tror att det enbart är kallt i 

vissa enskilda ställen på golvet, vilket kan gå över efter några år då fukten i betongen minskar. 

En annan anledning kan vara att beräkningsprogrammet räknar fel och underskattar 

värmebehovet när man har bottenplatta i lägenheten.  

Solavskärmningen 

De översta lägenheterna har lika djupt takutsprång som balkongerna men eftersom taket sitter 

högre upp och ger friare sikt blir effekten sämre solavskärmning.  

Johanna blev väldigt förvånad att hyresgäster påpekat att det blev för varmt i lägenheterna, då 

husen har rimliga- och öppningsbara fönster, persienner och solavskärmning i form av 

balkonger.  



 

 61 

Bilaga 3. Lägenhet 1 
LGH: 1 

Storlek: 4 ROK 

Våning: 1 

Datum: 2012-04-23 

Allmänt 

Inflyttning skedde i juli 2010 när huset var nytt. I lägenheten bor två vuxna och två barn med 

åldrarna 39, 36, 7 respektive 3 år. 

Anledningen till att familjen flyttade till ”Blå Jungfrun” var att de ville flytta bort från det 

tidigare boendet. Andra faktorer som lockade var nyproduktionen och att nära vänner 

rekommenderade detta. Det var alltså inte passivhuskonceptet som var anledningen. Familjen 

kände inte ens till att det var ett passivhus förrän vid inflyttning, men det ansågs bara vara 

positivt då familjen är väldigt miljöintresserad. 

Information som alla nyinflyttade fick angående passivhuset ansågs var tillräcklig. Förutom 

detta har mer information skickats i efterhand.  

Att flytta till ”Blå Jungfrun” har inte skapat någon miljömedvetenhet hos familjen eftersom de 

redan var väldigt miljömedvetna från början, men däremot har de blivit mer uppmuntrade att 

fortsätta som de gjort tidigare och huset har förstärkt deras miljömedvetenhet. Att hyresvärden 

också är miljömedveten har gjort att de trivs bättre. Vid tandborstning stänger de av vattnet så 

att det inte står och rinner, lamporna släcks i rum som inte någon befinner sig, badkaret har valts 

bort och man försöker allmänt hålla nere på sin förbrukning.  

Hon tycker inte att det saknas något som skulle främja miljömedvetenheten. Alla förutsättningar 

finns och de som vill kan styra detta själva. 

Ansvarsbördan på hyresgästen har inte ökat speciellt mycket till följd av att boendet är ett 

Passivhus. Enda skillnaden är att man tänker mer på sin förbrukning och att det ges ett ”kvitto” 

på resultatet, vilket ansågs vara väldigt positivt.  

En person i hushållet jobbar hemifrån, vilket innebär att någon alltid befinner sig i lägenheten. 

Första sommaren var hela familjen på semester en hel månad. 

S-boxen används en hel del, främst för att boka tvättstugan, se tunnelbanetiderna och 

temperaturerna. Den är däremot inte felfri och slutar fungera ibland.  

När det gäller vatten- och elförbrukning så höll man koll ganska mycket i början, men sedan har 

familjen släppt det eftersom förbrukningen anses vara ganska stabil. När gubben på s-boxen 

skiftar färg försöker de alltid ta reda på anledningen. Hyresgästen påpekar att gubben sällan 

blivit röd, men den brukar bli gul när folk är på besök.  
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Varmvattenförbrukning 
Individuell mätning och debitering av vattenförbrukningen var något som uppskattades väldigt 

mycket. Hyresavdraget på varmvattnet ansågs vara högt, eftersom hushållet ligger långt under 

hyresavdraget utan att anstränga sig särskilt.   

Familjen tänker mycket på sin vattenanvändning ur miljösynpunkt och inte med anledning av 

den individuella mätningen. Man duschar korta perioder, använder områdets tvättstugor, diskar 

inte under rinnande vatten och när de kokat vatten och det blir över så används det som 

dricksvatten eller som vattning för blommorna. Även barnen i lägenheten har blivit påverkade 

och gör likadant. 

Komplementvärmen 
Hyresgästen har aldrig brytt sig om informationen angående regleringen av lägenhetens 

värmesystem, eftersom komplementvärmarna aldrig används. Familjen upplever att inget rum 

har blivit så kallt att det blivit nödvändigt. Skulle komplementvärmarna någon gång behövas så 

vet de hur dessa används och det går även att ta reda på information i pärmen som Svenska 

Bostäder delat ut.  

Knapparna som startar komplementvärmarna är fastejpade för att undvika att barnen trycker på 

dem, men även för att andra inte ska sätta på värmarna av misstag. Knapparna ser ut som 

vanliga lampknappar och sitter för långt ner tycker hyresgästen.  

För att påverka inomhustemperaturen på vintern används ugnen efter bakning eller matlagning 

genom att låta ugnsdörren stå öppen. Men bästa sättet enligt hyresgästen är att bjuda hem folk, 

vilket upplevs leda till stor skillnad i värme. För att inte frysa på vintern klär de sig varmare och 

använder inomhusskor.  

Att reglera temperaturen i lägenheten sommartid tycker familjen är svårast. De försöker hålla 

allting stängt, men det blir ändå mycket spring ut på balkongen.  

Hyresgästen var inte medveten om att det fanns ett hyresavdrag på komplementelen. 
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Temperatur 

Då inflyttning skedde under sommaren var det varmt. Detta berodde främst på balkongdörren 

som fick stå öppen, vilket resulterade i stort värmetillskott. Men däremot blev det svalt när 

balkongdörren var stängd. De undvek även att baka för att inte generera mer värme. Missnöjet 

ligger främst i att det är svårt att bli av med värmen. 

 

Första vintern var extremt kall och då upplevdes lägenheten lite kylig. Temperaturen i 

lägenheten var som lägst 19-20 grader, vilket ändå ansågs vara bra. Familjen anser att kroppen 

vänjer sig vid kallare temperaturer. 

Ingen större skillnad har upplevts på innetemperaturen i lägenheten den här vintern trots att den 

var mycket behagligare, temperaturen och känslan är densamma. Däremot blev det varmare när 

folk flyttade in i visningslägenheten under. De har även tvättstugan under vardagsrummet. 

 

I lägenheten finns inga stora temperaturskillnader, men detta uppnås genom att hyresgästen 

försöker hålla alla dörrar öppna till rummen. Stänger de en dörr till något rum så blir det svalare. 

Vid matlagning öppnas alla dörrar så att temperaturen jämnar ut sig. 

Temperaturskillnader mellan dag och natt i lägenheten är något som inte upplevts. Efter en 

månads semester så hade även temperaturen hållit sig ganska stabilt 

 

Hyresgästen anser att en temperatur mellan 20 och 22 grader är bra beroende på vilka kläder 

som används. I sovrummet ska det vara kallare.  

Familjen har inte många elektriska apparater. Det som i stort sett finns är tv, dator och 

vattenkokare. Värme som alstras vid användningen av dessa kan kännas av om man står i 

närheten. Alla elektriska apparater stängs av nattetid. 

Övrigt 

Familjen vädrar aldrig medvetet under sommaren eller vintern. Det sker endast vid vistelse på 

balkongen eller för att ta bort bränd lukt, då sker vädring snabbt under kort period. Lägenheten 

känns aldrig instängd trots att de är hemma väldigt mycket. Detta beror på att luften inomhus är 

väldigt frisk och bra. Den upplevs till och med bättre än utomhusluften. Lägenheten är också 

dragfri och inga otätheter har upplevts. 

Sammanfattningsvis trivs familjen väldigt mycket med sin lägenhet. Den öppna planlösningen 

passar barnen bra eftersom de gillar att springa runt. Sen är miljöstugorna väldigt bra. Läget är 

också perfekt eftersom det känns lite utanför men ändå nära Farsta centrum. 

Det negativa är trafiken runtomkring, bilar kör väldigt snabbt och nära porten. Även sopbilarna 

visar mindre hänsyn. 
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Bilaga 4. Lägenhet 2 
LGH: 2 

Storlek: 4 ROK 

Våning: 2 

Datum: 2012-05-14 

Allmänt  

Inflyttning skedde i juli 2010 när huset var nytt. I lägenheten bor två vuxna och två barn med 

åldrarna 50, 47, 10 respektive 9 år. 

Att familjen flyttade till ”Blå Jungfrun” var en ren tillfällighet. Man ville helst flytta till södra 

Stockholm. Efter visningen blev huset intressant. Passivhuskonceptet var alltså inte det som 

lockade och tills idag har de dålig koll på vad passivhus innebär. 

Att flytta till ”Blå Jungfrun” har inte ökat miljömedvetenheten hos hyresgästen. Ingen ändring i 

beteende har skett, även huset känns inte speciellt miljövänligt. Det enda som märks är hur folk 

runtomkring är extra miljömedvetna och sopsorterar noggrant. Familjen är däremot väldigt 

rädda om närmiljön kring huset eftersom allt är nytt, välplanerat och rent. Föräldrarna har vart 

noggranna med att informera barnen om att inte kasta skräp på marken eller att kasta boll mot 

fasaderna och fönstren.  Även ansvarsbördan på hyresgästen har inte ökat till följd av att detta är 

ett passivhus. Ansvaret över regleringen av komplementvärmarna anses inte heller vara någon 

extra börda, eftersom man inte begripit sig på dessa. 

S-boxen används en hel del, främst för att boka tvättstugan, se busstider, väder och 

energiförbrukningen. Men däremot har den på senaste tiden slutat fungera på helgerna. 

När gubben på s-boxen skiftar färg påverkas de inte alls. Denna inställning beror på att man 

tappat tilliten på s-boxens registrering av energiförbrukningen. Vissa dagar när förbrukningen är 

hög så är gubben ändå grön och tvärtom.  

Varmvattenförbrukning 

Att det finns ett hyresavdrag på varmvattnet var inte känt av alla i familjen. Däremot tyckte de 

att hyresavdraget var alldeles för lågt och att den individuella mätningen och debiteringen av 

vattnet inte alls var bra. 

Familjen anser att vatten är viktigt och ska användas mycket. De är väldigt vana sen tidigare att 

använda en hel del vatten, då mycket gäster kommer på besök och mat lagas och det diskas 

mycket. Barnen sportar en hel del och behöver duscha ofta. De gillar även att stå länge under 

rinnande vatten. I slutändan får vattenförbrukningen bli som det blir, barnen och gästerna går 

inte att påverka. 

Ett problem som påpekades är att vattnet tar alldeles för lång tid för att bli varmt. 
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Komplementvärmen 

På vintern används enbart komplementvärmarna när det upplevs kallt, varken ugnen eller andra 

sätt används för att påverka temperaturen inomhus. De kan eventuellt också använda sig av lite 

mer kläder eller filtar vid behov.  

Komplementvärmarna 

Första vintern var kall och då användes komplementvärmarna i hela lägenheten. Men den här 

vintern har endast en värmare i ett sovrum använts och då mot kvällen. 

Det är bara komplementvärmarna i sovrummen som oftast är påslagna. Alla radiatorer står 

inställda på max. Ingen ändring på inställningen av termostaten görs utan man trycker bara på 

knappen och startar de komplementvärmare som behövs.  

Familjen har många elektriska apparater. Det är bland annat ett flertal tv-apparater, tvättmaskin, 

torktumlare och en dator. Om användningen av dessa påverkar innetemperaturen är något som 

de inte reflekterat över. 

Hyresgästerna var inte medvetna om att det finns ett hyresavdrag på komplementelen.  

Temperatur 

Ingen större temperaturskillnad har upplevts i lägenheten sedan inflyttning. Som tidigare nämnts 

kom första vintern väldigt kall samtidigt som familjen inte riktigt hade koll på hur 

komplementvärmarna används.  

Vid frånvaro från lägenheten märks ingen större skillnad på temperatur. Däremot finns det 

temperaturskillnader mellan lägenhetens olika rum. Stora sovrummet upplevs vara kallare än 

övriga rum, endast där behövs komplementvärmen.  

Gällande temperaturskillnader mellan dag och natt upplevs inomhusklimatet svalare mot 

kvällen, vilket förklarades bero på att ugnen används mycket på dagarna medan familjen inte 

gör någonting speciellt mot kvällen. 

Familjen anser att en rimlig temperatur inomhus ska ligga mellan 22- 23 grader. 

 

Övrigt 

Vädring sker alltid, både under vinter- och sommarperioden. På vintern öppnas balkongdörren 

och fönstren, även den i badrummet efter duschen. Men detta görs enbart korta perioder på 10-

20 minuter. På sommaren är det ungefär likadant men då står balkongdörren alltid öppen. Även 

fönster står öppna längre perioder. 

Luften i lägenheten känns väldigt frisk och skön. Gäster har även varit väldigt imponerade. Inte 

heller drag eller otätheter upplevs.   

Klagomål har funnits på spegeln i badrummet som lossnat, att listerna inte sitter tätt mot 

väggarna och att det finns en spricka på väggen i ett av sovrummen. 

Sammanfattningsvis är familjen väldigt nöjda med huset och speciellt med dess ljudisolering, 

varken grannar eller trafik hörs. 
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Bilaga 5. Lägenhet 3 
LGH: 3  

Storlek: 5 ROK 

Våning: BV 

Datum: 2012-05-16 

Allmänt 

Inflyttning skedde i juli 2010 när huset var nytt. I lägenheten bor två vuxna och två barn med 

åldrarna 35, 34, 7 respektive 5 år. 

Familjen bodde tidigare i Danmark och tog det första boendet som blev tillgängligt. Detta är 

alltså deras första hyresrätt i Sverige. Att huset är ett passivhus var något roligt och positivt trots 

att inflyttning inte skedde av just den anledningen. 

Informationen som alla nyinflyttade fick angående passivhuset tyckte hyresgästen var 

tillräcklig. De fick både informationsmöten och informationsmaterial som man kunde läsa 

igenom. Svenska Bostäder gav ut den information som man kunde ge ut utifrån att detta var ett 

nytt hus.  

Hyresgästen anser inte sig själv vara speciellt miljömedveten, men att medvetenheten har ökat 

till följd av passivhuset. Genom s-boxen finns möjligheten att övervaka sin vatten- och 

elförbrukning och på det viset bidrar detta till en ökad medvetenhet. Ännu mera statistik på hur 

man ligger till jämförandevis med andra skulle nog ge en mer positiv effekt. Hyresgästen anser 

att detta boende ställer högre krav på sina brukare men ändå på ett positivt sätt.  

 

S-boxen används en hel del, främst för att boka tvättstuga, ha koll på väder, trafik och för att 

skicka allmänna meddelanden till bovärden. Varje månad kollar familjen hur kallt eller varmt 

det har varit i lägenheten och ibland ser de sin energiförbrukning. Den färgskiftande gubben på 

s-boxen anses vara en mycket bra funktion. Färgskiftningen påverkar familjen genom att man 

går in och ser varför den indikerar på hög energiförbrukning. Familjen vet att elförbrukningen är 

lite högre, främst för att datorn hemma är på 12 timmar om dygnet pga. arbete hemifrån. 

Vattenförbrukningen 

Individuell mätning och debitering var något som uppskattades väldigt mycket, att betala en fast 

månadsavgift och sen använda hur mycket vatten som helst ansågs vara ett stort slöseri. 

Gällande rimligheten på hyresavdraget för vattnet så hade hyresgästen ingen uppfattning 

eftersom det tidigare boendet var i Danmark, där vattenkostnaderna är högre än i Sverige. Men 

eftersom de ligger under hyresavdraget så anses det vara rimligt. 

Hyresavdraget påverkar inte hushållets vattenanvändning.  De tänker inte så mycket på att ligga 

under en särskild nivå utan det finns en allmän medvetenhet att exempelvis inte borsta tänderna 

under rinnande vatten, att använda så lite vatten som möjligt vid diskning, köra smartprogram 

på diskmaskinen och säga åt barnen att inte stå kvar länge i duschen.  

Familjen tror att de tillhör medelförbrukarna bland lägenheterna. Detta grundas på deras 

medvetenhet och att inget badkar finns tillvalt. Något som upplevdes dåligt och slösaktigt är att 

det tar alldeles för lång tid att få vattnet varmt, vilket inte är miljövänligt. 



 

 67 

 

Komplementvärmen 

Informationen som hyresgästen fick angående regleringen av lägenhetens värmesystem var 

tillräcklig. 

 

För att reglera temperaturen i lägenheten när det är varmt så öppnar hyresgästen dörren till 

uteplatsen, vilket oftast anses räcka. Det upplevs inte heller att lägenheten blir överdrivet varm 

under sommaren. Temperaturen inomhus anses vara väldigt behaglig och egentligen behövs 

ingen vädring.   

När det är för kallt används komplementvärmarna hela tiden för att temperaturerna ska ligga 

runt 20 grader. Om det fortfarande är kallt, vilket golvet kan bli så tar familjen på sig strumpor 

eller något annat som isolerar mot kylan.  

Komplementvärmarna 

Komplementvärmarna upplevs inte räcka till trots maxinställning på termostaten, detta märkte 

hyresgästen av under första vintern som var väldigt kall. Men inga extra radiatorer har 

införskaffats. De anser också att radiatorerna borde vara större, flera eller suttit längre ner. 

Däremot är det väldigt skönt att de inte är i vägen. 

Komplementvärmarna är aktiva från ungefär december till mars, men det beror mestadels på att 

golvet är kallt, lägenheten känns då kall trots att det är ca 19 grader inomhus. Man önskar att 

lägenheterna inte byggs på plattan eller att värmeslingor används istället. 

Oftast börjar familjen med att starta komplementvärmaren i badrummet eftersom där upplevs 

det kallast på morgonen. Efter den startas de övriga förutom det lilla kontorsrummet, som blir 

varmt då datorn är påslagen under stora delar av dygnet. 

Familjen är inte medveten om att det finns ett hyresavdrag finns för elen. 
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Temperatur 

Inneklimatet sedan inflyttning har känts bra hela tiden, med undantag från första vintern som 

var väldigt kall och då radiatorerna inte riktigt räckte till. Tillsammans med kalla golvet 

förvärrades känslan. Under denna vinter var man nöjd med inomhustemperaturen. 

Ingen större skillnad har upplevts i inomhustemperaturen vid längre frånvaro. Detta beror på att 

semester skett under sommaren. Man tycker också att det tar lång tid för lägenheten att påverkas 

av en temperaturförändring utomhus.   

I lägenheten upplevs temperaturskillnader. I rummen längre in i korridoren från ingången så är 

det kallare. Men däremot upplevs inga temperaturskillnader i lägenheten mellan dag och natt. 

Hyresgästen anser att en rimlig temperatur inomhus bör ligga på 20 grader, men att 19 grader 

kan accepteras. 

I lägenheten finns många elektriska apparater och användningen av dessa påverkar temperaturen 

lite grann. Det som upplevs påverka mest är datorn och diskmaskinen. 

Övrigt 

Det vädras väldigt sällan under vinterperioden. Om vädring sker så är det för att få bort matlukt 

och inte för att påverka inomhustemperaturen. Detta sker under väldigt korta perioder. 

Under sommarperioden är altandörren oftast öppen, mestadels för att barnen ska kunna springa 

in och ut. I början fick de informationen att man inte bör ha dörrarna öppna för länge vilket kan 

bidra negativt till klimatet inomhus. Men inga sådana problem har upplevts. 

Luften i lägenheten känns frisk och absolut inte torr. Någon gång har man känt en röklukt. Det 

är också dragfritt och inga tydliga otätheter finns. Däremot hörs ett kraftigt susande vissa tider 

från någon okänd plats. 

Generellt är familjen väldigt nöjda med huset. Det stora missnöjet beror på golvet som är 

väldigt kallt och att hissmotorn hörs i sovrummet, samt trafiken på gården. 
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Bilaga 6. Lägenhet 4 
LGH: 4  

Storlek: 3 ROK 

Våning: 2 

Datum: 2012-04-25 

Allmänt 

Inflyttning skedde i juli 2010 när huset var nytt. I lägenheten bor två personer som båda är 26 

år. 

Anledningen till att ”Blå Jungfrun” valdes var bristen på andra lägenheter och detta var enda 

lägenheten som erbjuds. Anledningen var alltså inte passivhuskonceptet. 

Information som delades ut vid inflyttning var tillräcklig, lätt att förstå och väldigt informativ.  

Att bo i passivhuset har inte medfört en ökad miljömedvetenhet, men däremot har inflyttningen 

till nyproduktion fört med sig miljöstugor och källsortering. 

Något som däremot skulle främja hyresgästens miljömedvetenhet är att kunna se 

energiförbrukningen i samma sekund. Att kunna göra jämförelser och se skillnader mellan 

förbrukningen vid användning av olika hushållsapparater är ett önskemål.     

S-boxen används en hel del. Intresset av att följa sin energiförbrukning var störst i början, men i 

dagsläget används s-boxen till att boka tvättstuga, följa trafiken och kollektivtrafiken. Den 

färgskiftande gubben på s-boxen påverkar hyresgästen genom att man börjar fundera över vilka 

aktiviter som bidragit till detta. I slutändan får man kännedom om vilka aktiviteter som 

förbrukar mycket energi. 

Varmvattenförbrukning 

Hyresgästen tycker att individuell mätning och debitering av varmvatten är bra och att 

hyresavdraget är rimligt.  Dock anser inte hyresgästen att hyresavdraget påverkat 

vattenförbrukningen i hushållet, utan man förbrukar så mycket vatten som det behövs.  

Det påpekades att mycket slöseri sker av varmvatten, eftersom det dröjer att få vattnet varmt. 

En ordentlig koll på förbrukningen av varmvatten hade inte hyresgästen, förutom att man låg 

under hyresavdraget. 
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Komplementvärmen 

Hyresgästen upplever inga problem med värmen under sommaren tack vare alla utkragande 

balkonger.  

Vintertid upplevs kylan som ett större problem eftersom lägenheten har en gavelplacering, 

vilket innebär tre kalla ytterväggar. För att reglera temperaturen används komplementvärmarna, 

men även värmeljus. 

Hyresgästen var inte alls medveten om hyresavdraget för komplementelen eftersom det inte 

syntes på fakturan. 

Komplementvärmvarna 

Hyresgästen tycker att komplementvärmarna är effektiva, men har stora funderingar på deras 

placering och utseende, dessutom sotas taket av användningen. Alla komplementvärmarna i 

lägenheten är alltid påslagna men termostatstyrda på maxinställning. Eftersom badrummet 

upplevs som kallast anses värmaren där viktigast.  

Temperatur 

Första sommaren vid inflyttning var hyresgästen nöjd med temperaturen i lägenheten.  

Problemen uppstod under hösten då värmesystemet inte längre upplevdes klara av stora 

temperaturskillnader mellan dag och natt. Man kände då att det var kallt tidigt på morgonen och 

när man kom hem från jobbet. 

Hyresgästen upplyser också om att inomhustemperaturen vintertid är stabil och ligger mellan 

19-20 grader efter uppvärmning. Badrummet är som tidigare nämnt kallast och för att behålla 

värmen när radiatorn är på, hålls badrumsdörren stängd. I övrigt är temperaturen ganska jämn i 

lägenheten förutom även hallen som upplevs kall.  

En rimlig temperatur för hyresgästen är mellan 20-22 grader, men däremot är en temperatur på 

19 grader inte något större problem. 

I hushållet finns det ganska mycket elektronik men om dessa påverkar temperaturen är något 

man inte reflekterat över.  Apparaterna stängs av helt på nattetid.  

Övrigt 

Under sommarperioden brukar hyresgästen vädra genom att låta balkongdörren stå öppen så att 

temperaturen jämnar ut sig mellan inne och ute. Vintertid sker ingen medveten vädring, då 

luftkvalitén i lägenheten alltid är bra. 

Lägenheten är dragfri och upplevs tät, men däremot har hyresgästen märkt att det finns springor 

som tjuter i tätningslister runt fönstren när köksfläkten varit igång.  

Sammanfattningsvis trivs hyresgästen med sin lägenhet och uppskattar den goda 

ljudisoleringen, vilket bidrar positivt till trivseln. 
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Bilaga 7. Lägenhet 5 
LGH: 5  

Storlek: 2 ROK 

Våning: 5 (Övervåning) 

Datum: 2012-04-18 

Allmänt 

Inflyttning skedde i juli 2010 när huset var nytt. I lägenheten bor en hyresgäst på 58 år med sin 

katt och som befinner sig på översta våningen. 

Passivhuskonceptet var inte anledningen till inflyttning utan det var behovet av en mindre 

lägenhet. Hyresgästen har tidigare bott i Farsta och önskade därför en lägenhet i samma område. 

Andra faktorer som påverkade valet var den stora balkongen och tillgången till hiss. 

Information som alla nyinflyttade fick angående passivhuset ansågs var tillräcklig till en början. 

Däremot anser hyresgästen att informationen gällande takets förmåga att solavskärma var 

överdriven.  

Hyresgästens beteende har inte ändrats särskilt mycket till följd av att boendet är ett passivhus. 

Man försöker inte heller minska sin energianvändning eftersom förbrukningen ändå är låg. Den 

enda åtgärden som vidtagits är att alla apparater stängs från strömkällan nattetid. 

S-boxen används främst till att följa el- och vattenförbrukningen och boka tvättstuga. Den 

färgskiftande gubben i s-boxen påverkar inte hyresgästen eftersom det anses att resultatet över 

månaden är mer intressant. Anledningen är att förbrukningen varierar mycket beroende på 

aktiviteter och därför är den aktuella förbrukningen inte relevant. 

Varmvattenförbrukning 

Individuell mätning och debitering av varmvattnet var något som uppskattades, men det har inte 

lett till att vattnet används sparsammare, man förbrukar istället så mycket som det behövs.  

Hyresgästen hade ingen tydlig uppfattning om sin förbrukning, men tyckte att hyresavdraget är 

rimligt då det aldrig överstigs. Det önskas att Svenska Bostäder fortsätter med den individuella 

mätningen och debiteringen. 

Komplementvärmen 

Informationen som hyresgästen fick angående regleringen av lägenhetens värmesystem ansågs 

inte vara tillräcklig, och någon kontakt med bovärden angående detta i efterhand har inte skett. 

Det påpekades att informationen främst handlade om värmeåtervinning.  

Under vinterns kalla dagar har elradiatorerna aktiverats och värmeljus tänts. Förutom dessa 

åtgärder har hyresgästen använt extra kläder och strumpor.  

Komplementvärmarna 

Placeringen av elradiatorerna var något som kritiserades då man ville ha värmen nere vid golvet. 

Hyresgästen anser att komplementvärmarna inte är speciellt effektiva eftersom det tar lång tid 

att påverka innetemperaturen med dessa. För att på något vis påverka temperaturen aktiveras 

alla radiatorer samtidigt, med en inställning på 21-22 grader.  

 Att det finns ett hyresavdrag för komplementelen var något som inte uppfattats. 
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Temperatur 

Vid inflyttning tyckte hyresgästen att lägenheten var väldigt varm. Oavsett om alla fönster var 

öppna så kunde man inte få ner temperaturen i lägenheten. Detta pga. att det inte finns möjlighet 

för korsdrag.   

Första vintern var extremt kall samtidigt som tilluften upplevdes kall, men det gick att reglera 

genom att använda radiatorerna, tända ljus och ta på sig extra kläder. Senaste vintern var inte 

särskilt kall, därför har temperaturen varit lite högre jämfört med förra året trots att ingen 

användning av komplementvärmarna.  

Det upplevs inga temperaturskillnader mellan rummen. Det sker även inga märkvärda 

temperaturskillnader vid längre frånvaro.  

En behaglig temperatur enligt hyresgästen är mellan 21-22 grader.  

Övrigt 

Vädring under vintertid sker under korta perioder mellan 5-10 minuter.   

Under sommaren vädrar hyresgästen på kvällen för att få en behagligare temperatur under 

dagen. Det sker främst genom att balkongdörren får stå öppen.  

Luften i lägenheten känns frisk, men däremot är det inte helt dragfritt. Någonstans i 

vardagsrummet upplevs det lite drag.  

Sammanfattningsvis trivdes hyresgästen i lägenheten, främsta missnöjet gällde temperaturen på 

sommaren. 
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Bilaga 8. Lägenhet 6 
LGH: 6 

Storlek: 4 ROK 

Våning: BV 

Datum: 2012-04-26 

Allmänt 

Inflyttning skedde i juli 2010 när huset var nytt. I lägenheten bor två vuxna och två barn med 

åldrarna 50, 47, 7 respektive 5 år. 

Anledningen till att de flyttade till ”Blå Jungfrun” var behovet av en större lägenhet, men även 

att man ville komma bort från det centrala läget som den tidigare lägenheten befann sig i. Alltså 

var Passivhuskonceptet inte det som lockade, men hyresgästen ansåg att det absolut var något 

positivt. 

Information som alla nyinflyttade fick angående passivhuset ansågs var tillräcklig och ingen 

mer information saknades. 

Att flytta till ”Blå Jungfrun” har inte ökat miljömedvetenheten hos hyresgästen, däremot anser 

man att miljömedvetenheten alltid funnits hos familjen. Redan innan har de sopsorterat, släckt 

lampor och sparat på varmvattnet. Något som hade önskats är kompost. Ansvarsbördan på 

hyresgästen har inte ökat till följd av att detta är ett passivhus utan de lever som i tidigare 

boende.   

Familjen har inte varit borta någon längre tid från lägenheten under vintern, men däremot har 

man åkt på semester under sommaren. Under semestern försöker man dra ner på förbrukningen 

genom att bl.a. vrida ner kylen. 

S-boxen används en hel del, främst för att titta på ute- och innetemperatur, väder, 

tunnelbanetider boka tvättstuga och skicka felmeddelanden till bovärden. På vintern tittar de 

mest på elförbrukningen då alla elementen är på. När gubben på s-boxen skiftar färg påverkar 

detta mycket, genom att familjen går in och tittar vad som orsakat färgskiftningen. Orsaken 

brukar främst bero på att tvättmaskin och diskmaskin gått på samtidigt och att man använt 

dammsugaren. 

Varmvattenförbrukning 

Individuell mätning och debitering av varmvattnet var något som uppskattades, men det har inte 

lett till att de använder vattnet mindre. Vattnet används så mycket som det behövs. När det 

gäller rimligheten på hyresavdraget hade hyresgästen ingen åsikt. 

Något som upplevdes dåligt och slösaktigt är att det tar alldeles för lång tid att få vattnet varmt, 

vilket leder till att man spolar mycket vatten i onödan. 

Någon ordentlig koll på vattenförbrukningen hade de inte förutom att förbrukningen ligger 

under det inställda värdet på både varm- och kallvatten. 
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Komplementvärmen 

Informationen som hyresgästen fick angående regleringen av lägenhetens värmesystem var 

tillräcklig och någon vidare kontakt med bovärden angående detta har inte varit nödvändig.  

För att reglera temperaturen i lägenheten när det är för varmt så görs inget speciellt förutom att 

vädra genom att öppna något fönster och balkongdörren. Det har i allmänhet inte varit så varmt i 

lägenheten tycker hyresgästen. 

När det är för kallt används komplementvärmarna och värmeljus tänds. På hösten har man lagt 

ut mattor för att inte frysa om fötterna och senare har man också köpt stora gardiner för att 

isolera mot kylan. För att inte frysa har mer kläder använts.  

Komplementvärmarna 

 

Komplementvärmarna som finns i lägenheten har inte riktigt räckt till, utan de har köpt till ett 

extra element som ställts vid balkongdörren i vardagsrummet. Vid den ytterväggen kan det 

kännas lite kallt när man tittar på tv. Extra elementet har gått på under hela vintern.  

Komplementvärmaren i vardagsrummet är också alltid påslagen, men termostatstyrd på 20-22 

C. 

Komplementvärmarna i både badrum och toalett har vart på hela tiden.  

När det varit som kallast har komplementvärmarna i två av sovrummen varit påslagna. En elfilt 

har införskaffats till tredje sovrummet där inte komplementvärmaren används. Den aktiveras i 

10-20 minuter innan sovdags och sen stängs den av. 

De är medvetna om att hyresavdrag finns för komplementelen men inte hur mycket det ligger på 

och om det går jämnt upp. 

Temperatur 

Då inflyttning skedde under sommaren var inneklimatet i lägenheten varm och behaglig. 

Vintern som kom därefter var väldigt kall vilket var påfrestande och ledde till att värmen fick gå 

på hela tiden. Trots att komplementvärmarna var uppskruvade till max så blev det inte varmare 

än 18-19 grader, uppger hyresgästen. Andra vintern har värmen använts lite mindre men annars 

är det ingen större skillnad på innetemperaturen från föregående år. Temperaturen har hållit sig 

runt 20 grader och när de kommit hem och börjat laga mat så har temperaturen ökat med en 

eller två grader. 

I lägenheten upplevs inga stora temperaturskillnader men detta beror på att hyresgästen försöker 

ha öppna dörrar i hela lägenheten för att värmen ska cirkulera runt. Badrummen är nog de enda 

som är extra kalla, men stängs dörrarna till sovrummen blir det svalare där också. 

Om det finns temperaturskillnader i lägenheten mellan dag och natt är något som inte 

reflekterats över. 

Hyresgästen anser att en temperatur mellan 20 och 21 grader är bekväm, men understiger 

temperaturen 21 grader och man samtidigt sitter still så kan man känna att det börjar bli kallt.  

21 grader är mest önskevärt. 

Familjen har ganska många elektriska apparater, men deras inverkan på temperaturen är inget 

man tänkt på. Tvättmaskinen och matlagning påverkar innetemperaturen lite grann.  
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Övrigt 

Hyresgästen vädrar ingenting under vinterperioden, men på sommaren står balkongdörren 

nästan alltid öppen för att barnen ska kunna springa in och ut. Vädringen sker alltså inte av den 

anledningen att lägenheten behöver vädras utan det är för barnens skull eller för att få bort lukt 

från bränd mat. 

Luften i lägenheten känns frisk. Bara några enstaka tillfällen har matlukt känts. I lägenheten är 

det också dragfritt och inga otätheter upplevs.  

Sammanfattningsvis anser familjen att det är ett väldigt trivsamt hus med bra ljudisolering från 

omgivningen. Enda stora nackdelen är mobiltelefontäckningen som är väldigt svag och 

irriterande.  
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Bilaga 9. Lägenhet 7 
LGH: 7  

Storlek: 3 ROK 

Våning: 4 

Datum: 2012-04-17 

Allmänt 

Inflyttning skedde i juli 2010 när huset var nytt. I lägenheten bor två personer med åldrarna 61 

respektive 65 år. 

Passivhuskonceptet var anledningen till att valet föll på ”Blå Jungfrun”. De ansåg att nya 

energieffektiva lösningar är bra för vår framtid. 

Informationen som delades ut vid inflyttning ansågs vara informationsrik och tillräcklig. 

Förutom pärmen som alla hyresgäster fick arrangerade Svenska Bostäder informationsmöten. 

Passivhuset har bidragit till ett större intresse där även information sökts på egen hand. 

Boendet har ökat deras miljömedvetenhet och till följd av detta även ändrat tidigare vanor. Nu 

används exempelvis flera lågenergilampor och alla apparater stängs av nattetid. Det är något 

som märkts av på elräkningen. Hyresgästerna tycker inte att ansvarbördan blivit större till följd 

av att man bor i ett passivhus.  

S-boxen används en hel del, främst till att boka tvättstuga, titta på förbrukning, följa 

väderleksrapporten och skicka felanmälningar. Den färgskiftande gubben påverkar 

hyresgästerna genom att man går in och ser varför den indikerar på hög energiförbrukning. 

Varmvattenförbrukning 

Individuell mätning och debitering av varmvattnet är uppskattat. Hyresavdraget anses vara 

rimligt och har påverkat deras vanor jämfört med tidigare. Istället för att överdriva 

vattenförbrukningen används nu så mycket som det behövs. I tidigare boende diskade 

hyresgästerna under rinnande vatten, vilket nu har förändrats och man duschar även kortare 

stunder.  

Det som upplevdes väldigt negativt är att vattnet dröjer tills det blir varmt, och bidrar till ett 

stort slöseri som även debiteras som varmvattnet. 

Hyresgästerna är medvetna om att de ligger under sitter hyresavdrag, men har inte någon exakt 

koll på sin vattenförbrukning.  
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Komplementvärmen 

Informationen som delades ut angående reglering av värmesystemet var tillräcklig och någon 

vidare kontakt med bovärden har inte heller behövts.  

För att reglera temperaturen sommartid försöker hyresgästen hålla balkongen stängd och 

persiennerna nedfällda för att undvika värmetillskott utifrån. Men vid behaglig temperatur är 

balkongdörren oftast öppen. 

För att få högre temperaturer vintertid används komplementvärmarna, ugnen, och värme ljus.  

Fryser man ändå så används också extra kläder. 

Hyresgästerna var inte medvetna om att det finns ett hyresavdrag för komplementelen.  Man 

påpekade att sådant borde synas på fakturan. 

Komplementvärmarna 

Spärren för maxinställningen på komplementvärmarna i lägenheten har tagits bort, för annars 

upplevs dessa inte räcka till.  Värmaren i badrummet är oftast påslagen, och aktiveras när 

badrummet är fuktigt, men dock i ca 5 minuter.  

Inga extra radiatorer har införskaffats. 

Temperatur 

Första vintern var kall men man hade ändå behaglig temperaturen inomhus. 

Det upplevs temperaturskillnader i lägenheten. Ena sovrummet på norra sidan och även köket 

på morgonen känns kallare än övriga rum.  Däremot finns inga skillnader mellan dag och natt 

och man har inte kunnat upplysa om någon märkvärd temperaturskillnad vid längre frånvaro.  

En behaglig temperatur enligt hyresgästerna är mellan 20-21 grader.  

Användningen av elektriska apparater ger ökad temperatur, främst från tv-apparaten.  

Övrigt 

Ingen vädring sker vintertid. På sommaren står balkongdörren öppen när det är behaglig 

temperatur utomhus, och i vanliga fall brukar vädring ske i max 10 minuter genom att man 

öppnar fönstret i sovrummet. 

Luften i lägenheten känns frisk men enstaka gånger har det funnits rök- och jordlukt  

Den senaste vintern har drag i vardagsrummet upplevts, men dock varken från fönster eller 

dörrar. 

Sammanfattningsvis trivs hyresgästerna och är väldigt positivt inställda för sådana projekt. 

Något som önskas är en lokal för hyresgästförening och att mobiltäckningen förbättras 

 

                                                                                                                                                                                                                                     



 

 78 

Bilaga 10. Lägenhet 8 
LGH: 8 

Storlek: 4 ROK 

Våning: BV 

Datum: 2012-04-18 

 

Allmänt 

Inflyttning skedde i september 2010. I lägenheten bor två vuxna med åldrarna 60 respektive 56 

år, men ibland finns det någon gäst som övernattar. 

Passivhuskonceptet var en av anledningarna till att just ”Blå Jungfrun” valdes, men även läget 

och hyresrätten lockade. Miljötänket i detta fall var avgörande. Något annat som upplevdes 

positivt med den nuvarande lägenheten är att det finns två toaletter, vilket var önskevärt från 

början. 

Paret fick mycket informationen angående passivhuset i början vid inflyttning men de ville veta 

mer och har därför även sökt mycket information på egen hand.  Den enda informationen som 

inte ansågs stämma var att användningen av komplementvärmarna endast behövas användas vid 

kraftiga temperaturfall. 

Att flytta till ”Blå Jungfrun” har inte ökat miljömedvetenheten speciellt mycket. Familjen anser 

sig själva vara väldigt miljömedvetna sedan tidigare. En av paret har till och med bott i en ”eko-

by”. Skillnaden från tidigare boende är att man tänker mer på miljön nu, pratar och diskuterar 

miljöämnet mer med vänner och bekanta, följer relevant media och program och är allmänt mer 

intresserade.  

Något som däremot hade ökat miljömedveten är möjligheten till kompostering. Ansvarsbördan 

har ökat på ett mer moraliskt vis i detta boende till skillnad från det föregående. 

Paret befinner sig sällan i lägenheten och under helgen är de aldrig hemma. I vardagslivet lagar 

de sällan mat och ugnen används inte särskilt mycket.  

S-boxen används varje dag, främst för att titta på inne- och ute temperaturen, meddelanden, 

gubbens färg, tunnelbanetiderna och på statistik. Men hyresgästen tycker att den trasslar lite väl 

mycket. Det önskas en förbättrad statistikfunktion så att historik flera år tillbaka blir synlig, då 

skulle samma månader kunna jämföras årsvis. Det finns även önskemål på fler och snabbare 

uppdateringar.  

Färgskiftningen på gubben påverkar mycket. När detta sker försöker paret tänka på vad som 

varit orsakat så att man blir mer medveten. Oftast när gubben blir röd beror detta på att man 

använt radiatorerna, tvättat och lagat mat. 
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Varmvattenförbrukning 

Att det finns individuell mätning och debitering av varmvatten spelade ingen roll, utan det 

ansågs vara acceptabelt. Även samma inställning gällde rimligheten på hyresavdraget. 

Hyresgästen tänker mycket på vattenanvändningen, inte för att det skulle kosta mer utan ur 

miljösynpunkt. Familjen stänger alltid av kranen, kör inte tvätt- eller diskmaskin förrän den är 

full.  

Något som däremot upplevs slösaktigt och tröttsamt är att man måste spola mycket vatten för att 

få det varmt. Det händer att vattnet får stå och rinna för att bli varmt medan man gör något annat 

under tiden, exempelvis vid rakning eller dusch.  

Paret säger att de ligger konstant under hyresavdraget och att de har bra koll på deras 

vattenanvändning. Man ser sig själva som medvetna och sparsamma. I jämförelse med övriga 

lägenheter anser de sig själva ligga lågt eftersom man sällan är hemma och mer specifikt under 

helgerna.  

Komplementvärmen 

Informationen som hyresgästen fick angående regleringen av lägenhetens värmesystem var 

tillräcklig och någon vidare kontakt med bovärden angående detta har inte vart nödvändig.  

För att påverka innetemperaturen på sommaren försöker familjen vädra, men det görs bara när 

mannen är hemma då man bor på bottenvåningen och har större inbrottsrisk. De vill gärna ha en 

lösning på värmen genom eventuellt lägre tilluftstemperatur så att vädring kan undvikas. 

Vid kyla har komplementvärmarna sällan använts och inga andra åtgärder har heller utförts för 

att påverka temperaturen. Däremot används mer kläder, filter och varmare strumpor. Att köpa 

till en extra radiator anses vara fel, vilket går emot deras miljötänkande och principer. Man 

undviker också ugnen för att den drar för mkt energi. 

Komplementvärmarna 

 

Komplementvärmarna i badrummet och i vardagsrummet används främst på vintern. De har 

också ett litet arbetsrum som upplevs bli kallt då man sitter stilla långa perioder, även där 

används komplementvärmaren ganska sällan. Alla komplementvärmare ligger inställda på 20-

23 C.   

När det var som kallast under vintern har de under tre veckor satt på alla radiatorer samtidigt i 

huset, förutom den i sovrummet. Detta gav enligt hyresgästen en temperatur inomhus på endast 

18.7 grader, vilket har gett upphov till en uppfattning att radiatorerna inte räcker till i deras 

lägenhet.  

 

Paret är medvetna om att hyresavdrag finns på komplementelen. Enligt dem har Svenska 

Bostäder också erbjudit sig att plussa på ännu mer och låna ut radiatorer. 
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Temperatur 

Det upplevs ingen skillnad på inneklimatet i lägenheten sedan inflyttning. Under 

sommarhalvåret känns det väldigt varmt inomhus. Sommaren 2011 kom en värmebölja och 

enligt hyresgästen steg temperaturen upp till 24 grader i lägenheten. Missnöjet med 

innetemperaturen kommer främst under hösten när vintern är på väg, och fortsätter fyra till fem 

månader framåt från oktober. Då blir det så kallt att övriga månader under året känns 

acceptabla.  

Paren vistas väldigt sällan hemma, men någon större temperaturskillnad efter frånvaro från 

lägenheten upplevs inte, eventuellt lite svalare.  

I allmänhet upplevs inga stora temperaturskillnader i lägenheten, men badrummet och lilla 

arbetsrummet är lite kallare än övriga rum, även toaletten är väldigt kall. Skillnad i temperatur 

på dag och natt i lägenheten upplevs inte. 

Hyresgästen anser att en medeltemperatur över året ska ligga på 20 grader. 

Paret har ganska många elektriska apparater som disk- och tvättmaskin, torktumlare, tv, pc och 

lite annat.  Disk- och tvättmaskinen är energisnåla, vilket man hade som krav vid införskaffning 

av dessa. Användningen av apparater ger ingen märkbar skillnad på temperaturen, men det är 

inte heller något som man funderat över.  

Övrigt  

Ingen vädring sker på vintern. Under sommarperioden är endast vädringsluckan i sovrummet 

öppet på natten. Om hela familjen är hemma ställs altandörren upp. Men de skulle vilja vädra 

mer och kunna ha badrumsfönstret öppet på natten så att korsdrag uppstår. Lägenhetens 

bottenläge försvårar vädring pga. större inbrottsrisk. Vädringsluckorna är stora både i sovrum 

och badrum och man önskar smalare luckor. Även altandörren har handtag utifrån som är 

väldigt inbjudande för tjuvar.  

Även luften i lägenheten känns väldigt frisk och ingen vädring behövs för att få bra luftkvalitet. 

Det är också dragfritt och inga otätheter upplevs.  

Sammanfattningsvis anser paret att Svenska Bostäder ska ha beröm för satsningarna på 

passivhus och på uppföljningarna i efterhand med bl.a. examensarbeten. De tycker även att 

Svenska bostäder har satsat mycket på utemiljön med bra val av växter och sparat mycket av 

närmiljö. 

Klagomål finns däremot på den låga temperaturen inomhus, mobiltäckningen som är dålig, att 

grannar står på balkongen och röker och att uthänget från balkongerna förhindar 

solinstrålningen vilket gör att det blir för mörkt för de som bor på bottenvåningen.  Det 

sistnämnda upplevdes också positivt då behagligare temperaturer erhålls under sommaren.                                                                                                                                                                  
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