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Sammanfattning 
Bostadssektorn stod år 2010 för runt en fjärdedel av den totala energianvändningen i Sverige 
(Energimyndigheten, 2012). Det har därför blivit mycket intressant att försöka minimera 
energianvändningen i bostäder. Ett sätt att göra det är att bygga så kallade passivhus. Det är hus som, 
genom att vara mycket välisolerade och täta, minskar energianvändningen för uppvärmning markant. 
Första passivhuset i Tyskland uppfördes under 90-talet och i Sverige uppfördes första passivhuset utanför 
Göteborg 2001. Sverige och EU har dessutom satt mål till 2020 och 2050 att minska både 
energianvändningen och utsläppet av växthusgaser. Passivhuskonceptet är ett sätt att möta dessa mål. 
Kortfattat gäller följande för ett passivhus i Sverige: 

• Lufttätheten för fasaden ska vara tätare än 0,3 l/m2,s vid 50 Pa övertryck 
• Värmeförlustfaktorn får inte överstiga 15 W/m2 Atemp för klimatzon III 
• Den levererade energin får inte överstiga 50 kWh/m2 Atemp,år för icke eluppvärmda hus med 

renodlade uppvärmningssystem i klimatzon III 
• Det genomsnittliga u-värde för fönster ska högst vara 0,8 W/m2,K 

Begreppet primärenergi är något som används flitigt i EU när energianvändning kommer på tal. I 
Tyskland gäller det förutom ovan nämnda kriterier även att ett hus ska använda maximalt 120 
kWh/m2Atemp,år i primärenergi för att kunna klassificeras som ett passivhus. 

Primärenergianvändningen för passivhusen beräknas genom att multiplicera energianvändningen med 
respektive primärenergifaktor. Efter den omfattande litteraturstudien fastslogs att primärenergifaktorerna 
var följande: 

• Elmix – 2,7 
• Fjärrvärmemix – 0,79 
• Fjärrvärme från avfall – 0,04 
• El från vindkraft – 0,05 

Resultatet visade att passivhusen i Trettondagen och Oxtorget var de enda husen som klarade gränsen för 
primärenergianvändning på 120 kWh/m2Atemp,år. Den låga energianvändningen i Trettondagen kan 
förklaras av att simulerade och inte uppmätta värden användes för att beräkna primärenergianvändningen. 
Dessutom var Trettondagen ansluten till fjärrvärme som drevs av avfall, vilket har väldigt låg 
primärenergifaktor. Passivhusen i Oxtorget var inte anslutet till fjärrvärmenätet utan förlitade sig endast på 
solpaneler och värmeåtervinning i ventilation. Elvärmare fanns installerade både i ventilationsaggregatet 
och ackumulatortanken för att erbjuda extravärme. Det som skiljde passivhusen i Oxtorget från de andra 
passivhusen var att elen endast kom från vindkraft. Det gjorde att primärenergin sänktes markant på 
grund av vindkraftens låga primärenergifaktor. 

De flesta passivhusen hade förhållandesvis hög användning av hushållsel. Det gjorde att de hade svårt att 
klara gränsvärdet även om energikällan för uppvärmning och varmvattenberedning skulle ändras. Det var 
ett hus som hade tillräckligt låg hushållsel för att kunna klara gränsvärdet om energikällan för 
uppvärmning skulle ändras. Det var passivhuset i Falkenberg som använde fjärrvärme från biobränsle 
(1,035). Genom att byta till fjärrvärme från avfall skulle passivhuset i Falkenberg hamna under kravet för 
primärenergianvändning i Tyskland. Primärenergin för passivhusen i Oxtorget beräknades också om elen 
från vindkraft skulle bytas ut mot hälften elmix och hälften vindkraftsel istället. Trots den stora ökningen i 
primärenergi klarade Oxtorget ändå kravet. Liknande test gjordes för Trettondagen där fjärrvärme från 
avfall byttes ut mot fjärrvärmemixen. Även då klarade Trettondagen det tyska gränsvärdet. 

Slutsatsen från detta arbete visar att vissa passivhus i Sverige kan klara den tyska standarden för passivhus. 
Ett hinder är dock den höga hushållselen som måste minskas, möjligen genom större medvetenhet hos 
brukarna. Ett annat problem är avsaknad av regelverk för beräkning av primärenergi i Sverige. Det finns 
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beräkningar i FEBY som påminner om primärenergi men det är än så länge något diffust och kan inte 
direkt jämföras med den tyska standarden.  
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Abstract 
The building sector accounted for around a fourth of the total energy usage in Sweden in year 2010 
(Energimyndigheten, 2012). Therefore it has become very interesting to achieve a lower energy usage in 
residential buildings. One way to achieve that is to build so called passive houses. By being very well 
insulated and have low leakage through the walls, they can reduce the energy usage for heating with a 
substantial amount. The first passive house was built during the 90’s in Germany; and in Sweden the first 
passive house was built in Gothenburg 2001. Both Sweden and EU have goals to reduce the overall 
energy usage and greenhouse emission by 2020 and 2050. The concept of the passive house is one way to 
achieve the goals. In short, the concept of the passive house in Sweden is: 

• The air tightness for the walls should be tighter than 0,3 l/m2,s at 50 Pa overpressure 
• The heat loss factor must not exceed 15 W/m2 Atemp for climate zone III 
• The delivered energy must not exceed 50 kWh/m2 Atemp,year for purely non electrically heated 

systems in climate zone III 
• The average u-value for windows should be as highest 0,8 W/m2,K. 

The term primary energy is a term that is frequently used in the EU when talking about energy usage. 
Apart from the above mentioned criteria, passive houses in Germany must also use less than 120 
kWh/m2Atemp,year in primary energy.  

Primary energy usage for the passive houses is calculated by multiplying the energy usage with the 
respective primary energy factor. The primary energy factors were set to be the following: 

• Electricity mix – 2,7 
• District heating mix – 0,79 
• District heating from waste – 0,04 
• Electricity from wind power – 0,05 

The results show that the passive houses in Trettondagen and Oxtorget were the only ones that passed the 
German limit of 120 kWh/m2Atemp,year. The low energy usage in Trettondagen could be explained by the 
fact that the input values for calculating primary energy usage were simulated and not measured. 
Moreover, the passive house in Trettondagen was connected to the district heating from waste, which has 
a very low primary energy factor. The passive houses in Oxtorget were not connected to district heating 
and relied only on solar panels and heat recovery in the ventilation unit. An electric heater was installed in 
both the ventilation unit and the storage tank to provide extra heating. What set the passive house in 
Oxtorget apart from the others was that the electricity used in the houses only came from wind power. 
The low primary energy factor for wind power contributed to the extremely low primary energy of 
Oxtorget. 

The domestic electricity was relatively high in most of the passive houses, a reason to why they had 
problem with passing the German limit. One house had low enough domestic electricity usage to possibly 
pass the limit if the source of energy for heating was changed. It was the passive house in Falkenberg 
which was connected to district heating from biofuels (1,035). By switching to district heating from waste 
instead, the passive house in Falkenberg will then pass the limit. Primary energy usage for the passive 
houses in Oxtorget was also calculated with one half from electricity mix and the other half from 
electricity from wind power. Despite a large increase in primary energy, the passive houses still passed the 
limit. The passive house in Trettondagen was also calculated with switching district heating from waste to 
district heating mix. The primary energy increased a little bit but remained under the limit. 
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The conclusion form this thesis showed that certain passive houses in Sweden were able to fall beneath 
the German limit for primary energy. One obstacle could be the high domestic electricity that has to 
decrease, perhaps by informing and involving the residents. Another problem is the absence of proper 
framework for calculating primary energy. There are some calculations mentioned in FEBY that resembles 
calculations for primary energy. The definitions though are too unclear and thus difficult to compare with 
the German standard. 
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1 Inledning 
Detta examensarbete genomfördes i samarbete med konsultföretaget Incoord AB. Incoord har projekterat 
ett passivhus på uppdrag av Stockholmshem AB. Huset är nybyggt och hade inflyttning hösten 2012. Det 
första passivhuset byggdes i Tyskland under 90-talet och använde endast en fjärdedel av energin för ett 
vanligt hus. Passivhuset i kvarteret Trettondagen ligger i Hökarängen i södra Stockholm. Det är 4 våningar 
högt och har 25 lägenheter. År 2013 blev Trettondagen Stockholms första hus att få klassificeringen Guld 
enligt standarden Miljöbyggnad. Bergvärmepumpar, fjärrvärme och solpaneler samt värmeåtervinning i 
ventilationen samarbetar för att hålla energianvändningen nere i Trettondagen. Passivhuset i Trettondagen 
är dessutom unik i att det även har ett vattenburet uppvärmningssystem. 

I Tyskland, som ligger i framkant vad gäller uppbyggnad av passivhus, är det Passivhaus Institut som 
bestämmer reglerna för vad som kan kallas ett passivhus. Förutom att huset måste ha ett mindre 
uppvärmningsbehov än 15 kWh/(m2,år) måste det även ha en primärenergianvändning som är mindre än 
120 kWh/(m2,år). I denna primärenergianvändning ingår uppvärmning, varmvattenberedning fastighetsel 
och hushållsel. I Sverige brukar primärenergin inte tas med i beräkning och därför är det extra intressant 
att se hur svenska passivhus skulle förhålla sig till tyska standarder. 

1.1 Syfte 
Syftet med detta examensarbete är att undersöka om passivhuset i kvarteret Trettondagen klarar den tyska 
standarden av primärenergianvändning. Det är speciellt intressant eftersom beräkning av 
primärenergianvändning inte är vanligt i Sverige men väldigt vanligt i EU. Ett krav att byggnader ska 
redovisa även primärenergianvändning vid energideklarationer kan troligen komma och det är därför 
nyttigt att se om passivhusen i Sverige skulle kunna räknas som passivhus även i Europa.  

1.2 Mål 
Målet med detta examensarbete är att ta reda på hur primärenergi för byggnader beräknas samt tillämpa 
det på passivhuset i kvarteret Trettondagen. Det ingår även i målet att se hur passivhuset i Trettondagen 
ter sig jämfört med andra passivhus i Sverige. 

1.3 Problemformulering 
• Hur beräknas primärenergianvändning för byggnader? 
• Skulle passivhuset i kvarteret Trettondagen klara det tyska kravet på primärenergianvändning? 
• Hur är energianvändningen i passivhuset i Trettondagen jämfört med andra passivhus i Sverige? 

1.4 Metod 
En omfattande litteraturstudie gjordes vid projektets start. Detta för att först ta reda på hur många andra 
passivhus det fanns i Sverige samt hur deras energianvändning såg ut. Vidare gjordes litteraturstudie för att 
ta reda på vad primärenergi var och hur det brukade beräknas. Eftersom primärenergi för el exempelvis är 
direkt beroende av landets elproduktion gjordes även en litteraturstudie där den svenska elmarknaden och 
elproduktionen undersöktes. Efter att ha funnit primärenergifaktorerna användes dessa tillsammans med 
passivhusens energianvändning för att kunna räkna ut den slutliga primärenergianvändningen. Eftersom 
det inte fanns mätdata för passivhuset i Trettondagen användes simulerade resultat från 
beräkningsprogrammet VIP Energy för beräkning av primärenergi. Därför gick en del av projektet åt att 
lära känna programmet och vad som låg bakom dess indata. Det gjordes även en djupdykning i vad som 
klassificerades som ett passivhus i Sverige samt vilka regelverk som gällde. 
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1.5 Avgränsning 
För att examensarbetet inte skulle bli alltför omfattande var författaren tvungen att göra vissa 
avgränsningar. Detta examensarbete skulle bara fokusera på passivhus i Sverige och 
primärenergianvändningen skulle bara jämföras med den tyska standarden. Dessutom valdes bara en 
metod för att räkna ut primärenergin. Arbetet fokuserade endast på primärenergianvändningen under 
husets driftsfas. Hänsyn togs inte till den ekonomiska aspekten av huset i drift. 
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2 Bakgrund och teori 
Med den förbättrade livsstilen kommer också ökad förbrukning av naturresurser samt utsläpp. För att 
förhindra ytterliga miljöförstörelser har ett antal avtal upprättats mellan makthavande länder i världen. Ett 
av dem är Kyotoprotokollet som antogs 1997 i Kyoto och trädde i kraft 2005. Protokollet är lagligt 
bindande och säger att alla industriländer måste ha ett minskat utsläpp av följande växthusgaser med minst 
5,2 % jämfört med nivåerna från år 1990: 

• Koldioxid (CO2) 

• Metan (CH4) 

• Dikväveoxid (N2O) 

• Fluorkolväten (HFCs) 

• Perfluorkolväten (PFCs) 

• Svavelhexaflourid (SF6) 

Minskningen av dessa växthusgaser ska ske mellan år 2008 och 2012. Kyotoprotokollet står för ett globalt 
mål som både EU och Sverige har gjort egna tolkningar på. Jämförelse mellan EUs och Sveriges mål kan 
ses i Tabell 1 (Energimyndigheten, 2010). 

Det kan ses ovan att EU har valt att fokusera på primärenergianvändningen medan Sverige fokuserar på 
slutenergianvändningen. Målet på 20 % är en minskning av primärenergianvändning fram till 2020 i 
jämförelse med en projicerad nivå från 2005. Målet kommer att skilja sig något då EU har valt att ha 2005 
som referensår medan Sverige har valt 1995 som referensår. Projiceringen från 2005 talar för en förväntad 
ökning av primärenergianvändning på 0,5 % per år, förutsatt att strukturella effekter, autonoma åtgärder 
samt inverkan av tidigare styrmedel räknas bort. Det krävs också av medlemsländerna att en nationell 
åtgärdsplan för att uppnå målen ska lämnas in där energieffektivisering samt hinder mot den har en central 
roll (Thollander, Rohdin, Trygg, Karlsson, Söderström, & Moshfegh, 2010). 

 

 

Tabell 1 Jämförelse mellan EUs och Sveriges miljömål för 2020 (Energimyndigheten, 2010) 

 EUs mål 2020 Sveriges mål 2020 

Koldioxidutsläpp 

Minskning med 20% jämfört 
med 1990 (eller 30% om andra 
parter gör jämförbara 
antaganden) 

Icke handlande sektorn: 
minskning av utsläppen av 
klimatgaser med 40% jämfört 
med 1990. 

Förnybar energi 20% förnybar energi Minst 50% förnybar energi 

Transportsektorn 

10% förnybara drivmedel 
jämfört med 2005 och minst 
10% inblandning av 
biodrivmedel i bensin och diesel 

10% förnybar energi i 
transportsektorn 

Energieffektivisering 
20% energibesparing av 
primärenergi till 2020 

20% effektivare 
energianvändning 
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Under 2009 var utsläpp av växthusgaser i sektorn bostäder och lokaler 1,6 miljoner ton. Året efter, 2010, 
var ett kallare år och utsläppen då var 2 miljoner ton. Bostäder och lokaler står för cirka tre procent av det 
totala växthusgasutsläppet i Sverige. Rapporten från Färdplan 2050 visar också att olja och naturgas är de 
källor som bidrar mest till utsläppen för både bostäder och lokaler. Det svenska målet inom sektorn är att 
energianvändningen ska minskas med 20 % till år 2020 och 50 % till år 2050. Båda värdena är i jämförelse 
med energianvändningen i bebyggelsesektorn år 1995 (Energimyndigheten, 2012). Figur 1 visar den 
slutliga energianvändningen i bostads- och servicesektorn i Sverige uppdelade efter energislag. 
Användningen av oljeprodukter har minskat drastiskt sedan 1970 medan el och fjärrvärme har ökat. Den 
ökade användningen av olika sorters värmepumpar har sannolikt bidragit till den ökade elanvändningen. 

Enligt Energy Performance of Buildings Directive (EPBD), måste alla europeiska byggnader från och med 
2006 lämna in energideklarationer där den beräknade energianvändningen för uppvärmning, ventilation, 
kylning och belysning ska redogöras. Denna deklaration måste också innehålla referenser till 
primärenergianvändningen och CO2-utsläpp. Referenser finns att hitta i EU direktiv 2002/91/EC. I 
direktivet finns det endast regler angående primärenergianvändningen under husets drift och tar inte 
hänsyn till byggnadens livscykel. Alla byggnader inom EU ska ha ett energicertifikat och regelbundna 
inspektioner av värme-, ventilations- och kylsystem samt belysningen ska göras. Trots att det var krav i 
direktivet att alla medlemsländer skulle implementera detta sätt att redovisa på har endast ett fåtal länder 
idag implementerat det i sina regelverk. Från Boverket är kravet på energideklaration följande och 
redovisas som i Figur 2: 

”Byggnader som till exempel ofta besöks av allmänheten, ska hyras ut eller säljas ska energideklareras.” (från Boverkets 
hemsida) 

Som punkt 6 i Figur 2 visar så redovisas den slutliga energianvändningen (värme och el) för byggnaden 
men primärenergin tas inte i beaktning. 

Regeringen har bett Naturvårdsverket i samråd med Energimyndigheten att ta fram en färdplan för att 
Sverige år 2050 ska vara helt fri från nettoutsläpp av växthusgaser. Underlaget från Energimyndigheten 
består av en referensbana som har utgått från den senaste långsiktsprognosen över energianvändningen. I 
referensbanan kommer olja att sluta användas år 2020 och naturgasen försvinner helt år 2030. Under år 
2007, som är basåret för referensbanan, använde bostäder och lokaler totalt 133 TWh. Enligt 
referensbanan kommer energianvändningen att minska till 109 TWh för år 2050. Utsläpp från 
växthusgaser tros ha minskat på grund av ökade priser och koldioxidbeskattning. Det fanns dessutom 

 
Figur 1 Slutlig energianvändning bostäder och service i Sverige 1970 – 2011. Källa: Energiläget 2012 
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några år bidragsstöd för konvertering till fjärrvärme från oljeuppvärmda system, vilket också kan ha 
bidragit till minskat koldioxidutsläpp inom sektorn (Energimyndigheten, 2012). 

2.1 Energimarknaden i Sverige 
Idag är den nordiska marknaden (Sverige, Danmark, Norge och Finland) så integrerade att hela 
Skandinavien ses som systemgräns för energiimport och -export. Det nordiska elnätet är ständigt under 
utbyggnad och snart kommer det att ha större överföringskapacitet till Polen, Tyskland och även 
Nederländerna. Den samlade elproduktionen från ett geografiskt område brukar benämnas elmix. Elmixen 
i Sverige kommer främst från vattenkraft och kärnkraft som kan ses i Figur 3. Kraftvärmen är dock något 
som satsas mycket på och byggs ut mer och mer. Den totala installerade effekten för elproduktion i 
Sverige för 1996 till 2011 kan ses i Figur 4.  

 
Figur 2 Exempel på energideklaration enligt Boverkets standard 

 

 
Figur 3 Elproduktion i Sverige år 2011 fördelade på energikällor. Källa: Energiläget 2012 
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2.1.1 Marginalel 

När under användningstoppar då elen inte räcker till importeras det el från Tyskland och Ryssland. Det är 
den marginalelen som sätter elpriset i Sverige. ”Med marginalel menas el producerad i de anläggningar 
som används för att täcka kortsiktiga förändringar i efterfrågan på el”. På den nordiska marknaden består 
produktionen av marginalel främst av kondenskraft. Vad som är marginalel ändras momentant och beror 
på faktorer som aktuell slutanvändning, var i systemet det sker och belastningssituationen i elnäten 
(Energimyndigheten, 2011). 

2.1.2 Primärenergi 

Utöver minskning av energianvändning är det även viktigt att minska belastningen på miljön från 
exempelvis el- och värmeproduktion. Primärenergi definieras, enligt SOU 2008:25 som, ”energi som en 
naturresurs (exempelvis kol, olja, solenergi, vind och uran) har, och som inte har genomgått någon av människan utförd 
konvertering eller transformering” (Statens offentliga utredningar, 2008). Det pratas mycket om 
energieffektivisering, speciellt inom byggnadssektorn. För att bygga ett riktigt ”grönt” hus är det viktigt att 
även titta på primärenergifaktorn för huset. Ibland kan åtgärder för energibesparingar inom slutlig 
energianvändning och primärenergianvändning motsäga varandra. Ett exempel på detta är när värmepump 
ska installeras i ett befintligt hus som värms upp av fjärrvärme. Ur perspektivet för slutlig 
energianvändning är värmepumpen att föredra eftersom den drivs av ”gratis” energi så som berg, luft, 
grundvatten etc. Dock ur primärenergisynpunkt kan ibland fjärrvärmen vara bättre eftersom den normalt 
kommer från källor med små miljöbelastningar (Dodoo, Gustavsson, & Sathre, 2011). Det som avgör den 
slutliga primärenergianvändningen, oavsett om det är el eller värme, är hur energibäraren produceras.  

Primärenergifaktor är förhållandet mellan den energi som går åt för att ta fram energin dividerat med hur 
mycket energi (i el eller värme) som levereras till användaren i slutet. Faktorn tar således hänsyn till hur 
mycket energi som går åt för utvinning, förädling, transport, omvandling samt distribution av elen eller 
värmen Viktningsfaktorn och primärenergifaktorn beräknas enligt den europeiska CEN-standarden 15613. 
Detta diskuteras mer i avsnitt 6.2 (Statens offentliga utredningar, 2008). 

 
Figur 4 Den installerade effekten för elproduktion i Sverige 1996 - 2011. Källa: Svensk Energi 
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Regeringen lade fram ett förslag 2005 där de ansåg att viktningsfaktorer för primärenergi ska användas för 
de olika energibärarna när mål för energieffektivisering ska följas upp. Detta eftersom miljöpåverkan i 
verkligheten inte kan beskrivas så enkelt som hur mycket energi huset använder. Skillnaden i utsläpp och 
primärenergianvändning är stor mellan el, fossila bränslen, spillvärme och lokal solvärme exempelvis. 
Tabell 2 visar en sammanställning av primärenergifaktor för olika energislag från både Miljöfaktaboken, 
PHPP (Passive House Planning Package) och SABO (Sveriges allmännyttiga bostadsföretag). Primära 
trädbränslen avser sådana som är odlade för att bli energiråvara, så som salix, hampa och rörflen. 
Sekundära trädbränslen avser restprodukter från exempelvis skogsindustrin, så som grot, bark, spån och 
dylikt. Primärenergifaktorn för fjärrvärme som anges är ett genomsnittsvärde och är naturligtvis olika för 
olika kraftvärmeanläggningar med olika bränslen (Värmeforsk, 2011) (Regeringen, 2006) (SABO, 2013). 

2.1.3 Elcertifikat och utsläppsrätter 

För att öka andelen förnybar elproduktion samt minska på utsläpp av växthusgaser finns det olika 
incitament. Elcertifikatsystemet syftar till att öka andelen förnybar elproduktion och är ett 
marknadsbaserat stödsystem. Målet är att systemet ska bidra med 25 TWh förnybar el från 2002 till 2020. 
Det norska elcertifikatsystemet ska på samma sätt bidra med 13,2 TWh. Från och med januari 2012 har 
Sverige och Norge en gemensam marknad för elcertifikat. Syftet bakom elcertifikatet är att stödja 
producenter av förnybar el. För varje megawattimme (MWh) förnybar el som produceras kan 
producenterna få ett certifikat av staten. Denna kan sedan säljas på öppen marknad där priset bestäms 
mellan köpare och säljare. Köparna på denna marknad brukar oftast vara elleverantörer då de har så kallad 
kvotplikt. Kvotplikten innebär att elleverantörerna är bunden av lag att köpa in en viss andel förnybar el i 
förhållande till den el som de säljer, alternativt elanvändning om det inte är elleverantörer. Med 
kvotplikten skapas det efterfrågan efter förnybar el, under 2002 till 2011 har det ökat med drygt 13 TWh. 
Elcertifikatet utfärdas av Svenska Kraftnät i Sverige, och kvotplikten ska uppfyllas varje år. De 
energiproducenter som har rätt till elcertifikat är: 

Tabell 2 Primärenergifaktorer enligt Miljöfaktaboken och PHPP (Värmeforsk, 2011) (Svensk fjärrvärme, 
2012) (SABO, 2013) 

Energityp Energibärare Primärenergi-
faktor enligt 
Miljöfaktaboken 

Energibärare Primärenergi-
faktor enligt 
PHPP 

Primärenergi-
faktor enligt 
SABO 

Bränsle Olja 1,1 Oljeprodukter 1,11  

 Naturgas 1,1 Naturgas 1,09  

 Stenkol 1,1 Stenkol 1,15  

 Trä 0,2 Primära 
trädbränslen 

1,05  

   Sekundära 
trädbränslen 

0,03  

Elektricitet Elmix 2,7 El 2,26 1,5 

 El från 
solenergi 

0,7    

Fjärrvärme Stenkol 0,8 – 1,5 Fjärrvärmemix 0,79 0,65 

 Biobränslen 1,01 – 1,06    

 Avfall 0,04    
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• Vindkraft 
• Solenergi 
• Vågenergi 
• Geotermisk energi 
• Biobränslen enligt förordning om elcertifikat 
• Viss vattenkraft (Energimyndigheten, 2012) 

 

Systemet med utsläppsrätter är ett sätt för EU att minska koldioxidutsläpp i enlighet med 
Kyotoprotokollet. Systemet berör cirka 800 anläggningar inom energiproduktion och industri i Sverige 
och cirka 13 000 anläggningar i hela EU. Inför varje ny handelsperiod ska varje medlemsland lämna in en 
plan för hur många utsläppsrätter som landet behöver och hur dessa ska fördelas mellan olika företag. 
Genom systemet med utsläppsrätter kan ett tak för koldioxidutsläpp sättas. Tanken bakom är att det ska 
vara dyrare att köpa utsläppsrätter än att implementera åtgärder som minskar koldioxidutsläppet. Ett 
företag som kan minska sitt koldioxidutsläpp på ett billigt sätt kan sälja sina utsläppsrätter till ett företag 
som måste investera mer för att minska sitt koldioxidutsläpp.  På så sätt minskas utsläppet där det är mest 
kostnadseffektivt. Även privatpersoner och organisationer kan köpa utsläppsrätter, detta för att hela tiden 
skapa en brist på utsläppsrätter på marknaden. En utsläppsrätt innebär att innehavaren får släppa ut 1 ton 
koldioxid under en handelsperiod (Energimyndigheten, 2012) (Energimyndigheten och Naturvårdsverket). 

2.2 Elproduktion i Sverige 
Elen produceras på många olika sätt i Sverige som illustrerat i Figur 3 och dessa har olika 
primärenergifaktorer enligt Tabell 2. Totalt var elproduktionen 146,5 TWh i Sverige år 2011. Figur 4 på 
sida 13 visar den installerade effekten för varje energisort och Figur 5 nedan visar användningen av varje 
energislag. Kärnkraften som utvecklades under 70-talet producerar tillsammans med vatten- och vindkraft 
den största delen av elen i Sverige. Kondenskraften har avvecklats i stor omfattning sedan 70-talet på 
grund av dess höga koldioxidutsläpp. Idag används det endast som resurs vid väldigt höga elbehov. De 
olika energikällorna beskrivs mer ingående nedan. 

För att jämföra energieffektiviseringar finns det två olika viktningsfaktorer. Den ena är en genomsnittlig 
viktningsfaktor som gäller huset i drift, utan förändringar. Den andra är när en ändring eller 
energieffektivisering görs, då används istället viktningsfaktor för marginalelen, vilket är något högre än den 
genomsnittliga. Användningen av marginalel för att uppskatta förändring i energianvändning från en 

 
Figur 5 Elproduktionens utveckling i Sverige 1970 – 2011. Källa: Energiläget 2012 
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åtgärd är omdiskuterad och det är inte officiellt bestämt vilken som bör användas. Ett argument för varför 
marginalel ska användas är för att en förändring i byggnaden medför en förändring i elnätet. Eftersom 
marginalel är den el som produceras för att klara av oväntade toppar så kan det resoneras att förändringen 
i byggnaden skulle antingen spara eller öka på produktionen av marginalel (Statens offentliga utredningar, 
2008). 

2.2.1 Vindkraft 

Vindkraften har ökat markant i Sverige sedan det första exemplaret som byggdes på 1980-talet. Vid slutet 
på 2012 fanns det 2385 installerade enheter i Sverige. Utvecklingen för vindkraft kan ses i Figur 6. 

Under 2012 producerade vindkraften i Sverige totalt 7,2 TWh, vilket motsvarade 4,4 procent av den totala 
elproduktionen. Både elcertifikatsystemet och vindpilotprojektet finns till för att främja utökningen av 
vindkraften. Vindpilotprojektet ger stöd för utveckling av storskaliga vindkraftsprojekt. Det är till för att 
minska kostnaderna för installation av nya vindkraftsanläggningar samt främja ny teknik. De tre län som 
har flest vindkraftverk installerade är Västra Götaland, Skåne och Västerbotten. Hur många vindkraftverk 
det finn installerade i varje län beror mycket på vindförhållanden i det länet. Där det är särskilt gynnsamt 
att utnyttja vindkraft blir av Energimyndigheten angivet som riksintresse. Det är sedan upp till 
kommunerna själva att planera användningen av dessa områden. 

2.2.2 Kondenskraft 

Kondenskraftverk fungerar genom att vatten värms upp under högt tryck till ånga och driver en eller fler 
ångturbiner, dessa är sedan ihopkopplade med en generator som producerar elen. Efter ångturbinerna kyls 
ångan ner i en kondensor för att sedan fortsätta i kretsloppet. Oftast används fossila bränslen som kol, olja 
eller naturgas för att värma upp vattnet. På grund av det höga koldioxidutsläppet från fossila bränslen 
började kondenskraftverk i Sverige att fasas ut 1998. Idag används de framförallt som reserv vid mycket 
stor belastning på elnätet. Under 2011 producerades det endast 0,3 TWh el från kondenskraft vilket 
motsvarade 0,23 procent av den totala elproduktionen (Energimyndigheten, 2011) (Energimyndigheten, 
2012). Figur 7 visar kondenskraftens utveckling i Sverige år 1970 till 2011. 

 
Figur 6 Vindkraftens utveckling 1980 – 2012. (Energimyndigheten, 2013) Källa: Cesar och 

Energimyndigheten 
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2.2.3 Vattenkraft 

I Sverige finns det cirka 1800 vattenkraftverk installerade. Vatten strömmar genom turbiner i 
vattenkraftverket och sätter dem i rörelse. Turbinerna är sedan kopplade till en generator som producerar 
el. Vattenkraft räknas som förnyelsebar kraftproduktion och bidrar nästan inte alls med utsläpp i form av 
växthusgaser under driften. Dock sker utsläpp vid uppbyggnad av damm, kraftverk och regleringsmagasin. 
Dessutom påverkar även vattenkraftverk det lokala växt- och djurlivet. Åtgärder för att främja det lokala 
djurlivet finns emellertid idag i form av konstgjorda lekområden och skydd för turbinerna. De 
vattenkraftverk som finns installerade i Sverige ska vid ett normalt år kunna producera cirka 65 TWh per 
år. Under 2011 producerade vattenkraftverken tillsammans 65,8 TWh el, vilket motsvarade cirka 45 
procent av den totala elproduktionen i Sverige. Vattenkraftverkets kapacitet varierar med nederbörd och 
solstrålning. Solstrålningen leder till att vatten avdunstas från havet och nederbörden bidrar till ett flöde i 

 
Figur 8 Vattenkraftens utveckling i Sverige 1970 – 2011. Källa: Energiläget 2012 
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Figur 7 Kondenskraftens utveckling i Sverige 1970 – 2011 Källa: Energiläget 2012 
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vattendrag. För att säkerställa att vattenkraft kan användas även på vintrarna när efterfrågan för el är större 
samlas vatten i stora vattendammar. Dessa ökar också fallhöjden vilket leder till att mer el genereras 
vattenkraftverket får en bättre verkningsgrad. Vattenkraft är en pålitlig källa för elproduktion och används 
idag för både baslast och topplast. Det går att snabbt reglera elproduktionen beroende på efterfrågan 
genom att öka eller minska vattenflödet. Nederbörden varierar naturligtvis mellan åren. De år med rik 
nederbörd kallas för våtår och de med lite nederbörd kallas för torrår. Det kan skilja så mycket som 30 
TWh från högsta till lägsta notering. Råkraftpriserna på den nordiska elbörsen Nord Pool är kraftigt 
beroende av tillgången till vattenkraft. Utveckling av elproduktion genom vattenkraft visas i Figur 8 
(Energimyndigheten, 2011). 

2.2.4 Kärnkraft 

Kärnkraftverk är i själva verket en sorts kondenskraftverk. Skillnaden är att energin för att värma upp 
vattnet kommer från klyvning av uran med hjälp av kärnpartiklar. Det finns 10 kärnreaktorer i drift i 
Sverige och den installerade effekten är 9151 MW. Tillsammans med vattenkraft bistår kärnkraft med 
baselproduktionen i Sverige. Kärnkraft är i stort sett fri från utsläpp av växthusgaser eftersom energin för 
uppvärmning kommer från uran och inte fossila bränslen. Däremot kräver kärnkraft ett stort ansvar i 
förvaring av det radioaktiva bränslet som måste magasineras under mycket lång tid under säkra 
förhållanden. Det som gör att kärnkraft inte ses som ett hållbart alternativ till elförsörjning är den 
potentiella skada som ett haveri kan orsaka. Kärnkraftens utveckling visas i Figur 9 (Energimyndigheten, 
2011). 

2.2.5 Kraftvärme 

Ett kraftvärmeverk kan producera både el och värme oavsett bränsle. I Sverige används huvudsakligen 
biobränslen, men även torv, naturgas olja och kol används. Skillnaden mellan ett kraftvärmeverk och ett 
kondensverk är att den heta ångan som går igenom turbinerna också värmer upp vattnet i fjärrvärmenätet 
innan den kyls ner. Kraftvärmeverk anses vara mycket effektiva då upp till 90 procent av energin i bränslet 
omvandlas till nyttig energi. I industrin finns det oftast egna värmekraftanläggningar där det förutom 
värme och el även produceras processånga. Ångan används oftast i olika reaktionsprocesser och/eller 
torkning. Dessa anläggningar benämns mottrycksanläggningar eller industriellt mottryck. Eftersom en del 
av ångan används för andra ändamål än genom turbinen så är elproduktionen mindre för dessa 
anläggningar. Under 2011 var elproduktionen 10,4 TWh från kraftvärme och 5,9 TWh från industriellt 
mottryck. Figur 10 visar elproduktionen med både kraftvärme och industriellt mottryck 1970 till 2011. 

 
Figur 9 Kärnkraftens utveckling 1970 – 2011. Källa: Energiläget 2012 
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2.3 Värmeproduktion i Sverige 
Det är viktigt att skilja på el- och värmeproduktion i Sverige, en viktig faktor är att fjärrvärmenätet är 
lokalt medan elnätet är internationellt. Det gör att fjärrvärmenätet går att ställas om mycket snabbare än 
det internationella elsystemet. Fjärrvärmen används för både uppvärmning av hus och tappvarmvatten. 
Energin för fjärrvärmen kommer oftast från spillvärme och kraftvärmeproduktion. Denna ökning 
kommer att leda till att den genomsnittliga primärenergifaktorn för fjärrvärmen kommer att minska till 0,6 
till år 2016. Viktningsfaktorn kommer från Svensk fjärrvärme. Den praktiskt applicerbara viktningsfaktorn 
för 2008 var 0,9 för basåren (2001-2005) och den viktningsfaktor som används vid beräkning av 
energieffektivisering med hänsyn till marginalel var 1.0. Fjärrvärmeproduktionen uppdelade efter 
energibärare för 2011 samt utvecklingen för fjärrvärmen i Sverige visas i Figur 11 och Figur 13. 
Värmepumpar i figuren avser framförallt stora industrivärmepumpar. Totalt var den tillförda energin i 
fjärrvärmen 60,5 TWh och den slutliga levererade energin 50,7 TWh (Statens offentliga utredningar, 2008). 

 
Figur 11 Fjärrvärmeanvändningen 1970 – 2011 uppdelade efter sektorer. Källa: Energiläget 2012 
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Figur 10 Kraftvärmens utveckling i Sverige 1970 – 2011. Källa: Energiläget 2012 
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Eftersom fjärrvärmen till stor del drivs av förbränning av biobränslen och avfall har det varit fördelaktigt 
att bygga ut nätet. Fjärrvärmen används framförallt i bostads- och servicesektorn men förekommer också i 
industrin, då i form av industriellt mottryck. Fjärrvärmeanvändning uppdelade efter sektor samt 
energiproduktion uppdelade efter energikälla redovisas i Figur 12. 

 

2.4 Fundamenten för passivhus 
Redan på 1980-talet var det intresserat av att bygga hus som använde minimalt med energi. Det första 
passivhuset byggdes på 90-talet i Tyskland och var resultatet av ett samarbete mellan Bo Adamson och 

 
Figur 13 Fjärrvärmeproduktion 1970 – 2011 uppdelade efter energislag. Källa: Energiläget 2012 
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Figur 12 Fjärrvärmeproduktionen 2011 fördelade på energikällor. Källa: Energiläget 2012 
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Figur 14 Energianvändning för de första passivhusen (Passive House Institute) 

  

Wolfgang Feist. Resultatet blev fyra bostäder med boarea på 156 m2 per fastighet. Energianvändningen för 
husen presenteras i Figur 14. (Passive House Institute) Det går tydligt att se att de nya energisnåla 
bostäderna förbrukade mycket mindre energi än traditionella nybyggda hus. 

De huvudsakliga principerna för ett passivhus utgörs av kriterierna nedan. De ska: 

• Vara mycket välisolerade för att åstadkomma minimalt värmeläckage 
• Utnyttja interntillskott från människor och elektriska apparater samt solinstrålning för att värma 

upp huset 
• Vara mycket täta så att infiltration minimeras 
• Konstruerade för att minimera köldbryggor för att undvika extra uppvärmning 
• Ha fönster med mycket låga U-värden 
• Ha ett väl fungerande ventilationssystem för att bibehålla ett bra inomhusklimat. 

För att det ska vara ett behagligt inomhusklimat för de boende ska temperaturen inne vara mellan 20 och 
24 grader. Eftersom uppvärmning och varmvattenberedning står för stora delar av husets 
energianvändning i ett vanligt hus är det viktigt att inte bara spara på elanvändningen, utan att också 
minska uppvärmningsbehovet samt effektivisera varmvattenberedningen. Under 2010 var den totala köpta 
energin för uppvärmning och varmvattenberedning för flerbostadshus 28,7 TWh i hela Sverige. 
(Energimyndigheten, 2012) För all bostad och service var den totala energianvändningen 156 TWh för 
samma år. (Energimyndigheten, 2012) Det finns med andra ord stort utrymme för energibesparingar 
genom att införa passivhus. Därutöver finns det direktiv från EU att minska utsläpp av växthusgaserna 
med 20 % till år 2020. Samtidigt ska alla offentliga byggnader från och med 2019 vara nära nollenergihus 
och alla nybyggnationer från och med 2021 ska vara nära nollenergihus (Eurpoean Union, 2010). 

2.5 Regelverk för passivhus 
Klimatet är olika i olika länder och därför är också uppvärmningsbehovet olika. Dock gäller det för 
passivhus generellt att uppvärmningseffekten inte får överstiga 10 W/m2. Eftersom de flesta passivhus är 
tänkta att värmas med endast ventilationssystemet har följande antaganden gjorts för att kunna bestämma 
gränsvärdet (Contributors of passipedia.passiv.de). 

• 30 m3/h av frisk luft behövs, per person, för att hålla bra luftkvalitet inomhus 
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• Tilluften kan hettas upp till 50°C innan dammansamling i ventilationskanaler bränns och avger 
lukt 

• Luft har specifik värmekapacitet på 1,01 kJ/(kg K) och densitet på 1,2 kg/m3 vid 20°C vilket med 
omskrivning ger 0,33 Wh/(m3 K) 

• Inomhustemperaturen hålls vid cirka 21°C 

Den effekt som krävs för att hålla inomhusklimatet behagligt för en person räknas ut med ekv 1 nedan. 

Anta att varje person upptar 30 m2 i boarea så blir 10 W/m2 gränsvärdet för maximal tillåten 
uppvärmningseffekt. Detta gränsvärde fungerar som guide för passivhus runtom i världen och kan 
komma att varieras i olika länder på grund av olika klimat och byggregler (Passive House Institute). 

2.5.1 FEBY 

I Sverige finns det, i ett dokument, samlade regler och nyckeltal för byggande av passivhus. Första 
versionen av detta dokument utvecklades av en expertgrupp utsedd av Forum för Energieffektiva 
Byggnader (FEBY). Nu har Sveriges Centrum för Nollenergihus (SCNH) tagit över ansvaret för 
utgivandet av dokument som numera kallas FEBY12. Det finns både krav och råd i FEBY 12. Krav är 
gränsvärden som måste uppnås eller som inte får överstigas och råd är rekommendationer som kan men 
som inte måste följas (Sveriges centrum för nollenergihus). 

2.5.1.1 Värmeförlusttal och specifik energianvändning 

Olika krav gäller för nollenergihus, passivhus och minienergihus. FEBY12 skiljer sig mot de föregående 
versionerna då den är harmoniserad med SVEBYs brukarindata eftersom dessa nu anses som 
referensvärden till brukarvanor. Gränsvärden är uppdelade efter klimatzoner, se Figur 15, och Stockholm 
tillhör klimatzon III.  

!!"#$ = !"![!! ! /!"#$] ! ⋅ !,!!![!!/(!!!)] ⋅ (!" − !")![!] = !!""![!/!"#$]  (1) 

 

Figur 15 Klimatzoner i Sverige. (Sveriges centrum för nollenergihus, 2011) 
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Nedan är en sammanfattning av både FEBY12 och FEBY09. Förutom kraven i FEBY ska även boverkets 
regelverk, BBR 16, följas. Fler skillnader mellan FEBY12 och FEBY09 är att den dimensionerande 
innetemperaturen ändras till 21°C istället för 20°C och att dimensionerande vinterutetemperatur (DVUT) 
används istället för dimensionerande utetemperatur (DUT). I FEBY12 beräknas nu också värmeförlusttal 
(VFTDVUT) istället för värmeeffektbehov som det har gjorts i de tidigare versionerna. Detta leder till att 
byggnadens värmeläckage beräknas utan hänsyn till spillvärme, solinstrålning och brukarbeteende. 
Värmeförlusttalet blir en summa av totala förluster från transmission, luftläckage och ventilation vid 
DVUT och beräknas enligt ekv 2.  

 

Där !! = !!!!"#$ + !"!!ä!" + !"#!!"#$(! − !) 

Och !!ä!" = !!"!!"#$!

!!!!
!!"#!!!"
!!"!!"#$

! 

 

!! klimatskärmens genomsnittliga U-värde och inkluderar värmeförlusterna via 
mark vilket beräknas enligt EN ISO 13370:2007 och ska ändå redovisa 
enligt BBR (det här är taget direkt från FEBY09) 

!!"#$ klimatskärmens omslutande area, mätt invändigt 

!"!!ä!" värmeeffektförluster pga. luftläckning !!ä!" [l/s], luftens densitet ! [kg/m3] 
och värmekapacitet ! [kJ/kg,K] 

!"#!!"#$(1 − !) värmeeffektförluster pga. ventilation med hänsyn till systemets 
verkningsgrad !, densitet !, värmekapacitet !!och relativ drifttid !. 

!!"# − !!" luftöverskottet mellan tilluft, !!"# och frånluft, !!" [l/s]. 

!!" läckflödet vid 50 Pa tryckskillnad mellan inne och ute [l/s] 

!!!"ℎ!! är vindskyddskoefficienter enligt Tabell 3 

 

 

!"#!"#$ = !! !" − !"#$ /!!"#$  (2) 

Tabell 3 Vindskyddskofficienter enligt EN ISO 13789:2008 

 
Flera sidor 
exponerade 

En sida 
exponerad Koefficient e för avskärmningsklass 

Ingen avskärmning. Öppet landskap eller höga byggnader i 
staden 0,10 0,03 
Måttlig avskärmning. Förortsmiljö, landskap med träd och 
andra byggnader  0,07 0,02 
Kraftig avskärmning. Byggnad i skog eller med 
genomsnittshöjd i city  0,04 0,01 
Koefficient f  15 20 
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Tabell 4 visar DVUT för Stockholm. 

För att kunna klassas som energisnålt hus (nollenergihus, passivhus eller minienergihus) ska husets 
energianvändning understiga värdena i Tabell 5. 

 

 

Tabell 5 Gränsvärden för energianvändning enligt FEBY12 

  Klimatzon I Klimatzon II Klimatzon III 

Nollenergihus 
För nollenergihus gäller samma krav som för passivhus. Det som 

tillkommer är att summan av levererad viktad energi till byggnaden ska vara 
lika stort eller mindre än summan av levererad viktad energi från byggnaden. 

Passivhus 
Värmeförlusttal (VFTDVUT) i 

W/m2 Atemp 
17 16 15 

Renodlade1 system elvärmda, Elevererad ,  
kWh/(m2 Atemp, år) 

29 27 25 

Renodlade system icke elvärmda, Elevererad , 
kWh/(m2 Atemp, år) 

58 54 50 

Icke renodlade system, Eviktad, 
kWh/(m2 Atemp, år) 

73 68 63 

Minienergihus 
Värmeförlusttal (VFTDVUT) i 

W/m2 Atemp 
22 21 20 

Renodlade system elvärmda, Elevererad ,  
kWh/(m2 Atemp, år) 

37 35 33 

Renodlade system icke elvärmda, Elevererad  
kWh/(m2 Atemp, år) 

78 74 70 

Icke renodlade system, Eviktad, 
kWh/(m2 Atemp, år) 

93 88 83 

 

För att få de olika klassificeringarna får byggnaderna inte heller överskrida gränsvärdet för levererad/köpt 
energi. Levererad viktad energi, som också är byggnadens specifika energianvändning för värme, 
varmvatten och fastighetsenergi beräknas enligt ekv 3 nedan. 

                                                        
1 Med renodlade system för värme och varmvatten menas system med antingen enbart elvärmda system (inklusive värmepumpar) 
eller enbart icke elvärmda system. För blandade system ska gränsvärde för viktad energi istället hållas. 

Tabell 4 Dimensionerande vinterutetemperaturen för Stockholm 

 1-
dygn 

2-
dygn 

3-
dygn 

4-
dygn 

5-
dygn 

6-
dygn 

7-
dygn 

8-
dygn 

9-
dygn 

10-
dygn 

11-
dygn 

12-
dygn 

Max 

VTFDVUT 

Tmark 

°C 

Stockholm 
Bromma 

-17,1 -16,5 -16 -15 -14,8 -14,3 -14,1 -13,7 -13,8 -13,2 -12,9 -12,7 15,2 0,9 

 

!!"#$%& = (!!" ⋅ !!" + !!" ⋅ !!" + !!" ⋅ !!" + !!,! ⋅ !!,!) (3) 
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Där  

!!" !,!!" levererad elenergi, respektive energiformsfaktorn för el 

!!"!,!!" levererad fjärrvärme, respektive energiformsfaktorn för fjärrvärme 

!!"!,!!" levererad energi i form av värmevärdet i ett biobränsle, respektive 
energiformsfaktorn för biobränsle 

!!,!!,!!,! levererad sol- och vindenergi, respektive energiformsfaktorn för sol- och 
vindenergi 

 

Den viktade energin för icke renodlade system beräknas enligt ekv 4. 

Där  

!!" levererad elenergi 

!!!" levererad fjärrvärme 

!!"#$ levererad fjärrkyla 

!ö levererad övrig energi så som biobränsle, naturgas etc 

Ekv 3 är hämtad från FEBY09 och ekv 4 är från FEBY12. Skillnaden mellan de två versionerna är att i 
FEBY09 beräknas den totala tillförda viktade energin med ekv 3 oavsett om det är renodlade system eller 
inte. I FEBY12, som ekv 4 hämtades från, ska energianvändningen för hus med renodlade system 
beräknas med ett godkänt beräkningsprogram. För hus med icke renodlade system ska ekv 4 användas. 
Jämförelser mellan energiformfaktorerna för FEBY09 och FEBY12 kan ses i Tabell 6. Energiformsfaktor 
och viktningsfaktor är sannolikt olika benämningar på samma faktor (Sveriges Centrum för Nollenergihus, 
2012) (Forum för energieffektiva byggnader, 2009). 

I viktningsfaktorn för kyla antas att kylan kan ha producerats på annan plats med kylkompressorer. Om 
fjärrkylan är producerad med frikyla, från exempelvis vattendrag, kan formfaktorn beräknas lokalt genom 
att ta hänsyn till pumpdrift och elenergins viktningsfaktor. Viktningsfaktorn för fjärrvärme i FEBY12 har 
uppskattats baserat på ett framtidsscenario där fjärrvärmen mestadels kommer från kraftvärme (Sveriges 
centrum för nollenergihus, 2011). 

!!"#$%& = !,! ⋅ !!" + !,! ⋅ !!!" + !,! ⋅ !!"#$ + !ö  (4) 

Tabell 6 Jämförelser av viktningsfaktorer för FEBY09 och FEBY12 

Energiformsfaktor FEBY09 Viktningsfaktor FEBY12 

eel 2 eel 2,5 

efv 1 effv 0,8 

ebp 1 ekyla 0,4 

es,v 0 eö 1 
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2.5.1.2 Termisk komfort 

För att säkra en bra inomhuskomfort även under sommaren bör rum som är utsatta för stora mängder av 
solstrålning enligt FEBY inte överstiga en temperatur på 26°C mer än 10 % av tiden. Byggnadens SVF 
(solvärmefaktor) ska för den mest utsatta lägenheten beräknas enligt ekv 5.  

Där 

!! Solfaktorn som tar hänsyn till instrålad solvärme genom glaset också med 
hänsyn till skuggförhållanden och solavskärmning 

!!"#$ Fönsterglasarea 

!!"#$ Golvarea 

 

2.5.2 SVEBY 

SVEBY, “Standardisera och verifiera energiprestanda för byggnader”, är ett projekt finansierat av SBUF 
(svenska byggbranschens utvecklingsfond) och har som syfte att ta fram ett underlag för att kunna 
beräkna energianvändning i nybyggda hus. Det är ett samarbete mellan företag och organisationer inom 
branschen och baseras på information insamlat från statistik och undersökningar. Tabell 7 är hämtad från 
SVEBY och framtagen för flerbostadshus (SVEBY - Brukarindata för bostäder, 2012). 

Tabell 7 Brukarindata för flerbostadshus, hämtad från SVEBY (SVEBY - Brukarindata för bostäder, 2012) 

Parameter Delparameter Värden flerbostadshus 

Innetemperatur Uppvärmningssäsong 21 °C 

Luftflöden 
Behovsstyrda flöden, 
användning köksfläkt 

30 min per dag 

 
Vädringspåslag, 

energipåslag 
4 kWh/m2,år 

Solavskärmning Avskärmningsfaktor 0,5 

Tappvarmvatten Energi årsschablon 25 kWh/m2 

 
Internvärme, möjlig att 

tillgodogöras 
20 % 

Hushållsel Energi årsschablon 30 kWh/m2 

 
Internvärme, möjlig att 

tillgodogöras 
70 % 

Personvärme Antal personer Se tabell nedan 

 Närvarotid 14 timmar per dygn och person 

 Effektavgivning 80 W per person 

!"# = !⋅!!"#$
!!"#$

≤ !,!"# (5) 
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I passivhus är antal personer en viktig parameter då elförbrukning och varmvattenförbrukning baseras på 
hur många som bor i lägenheten. Även det interna tillskottet från de boende är en avgörande del i 
energiberäkningen för passivhus. Tabell för hur antal boende kan uppskattas finns i Tabell 8. När antal 
brukare är okänt rekommenderar SVEBY att värden från 3H-projektet i Tabell 8 ska användas. De övriga 
värdena finns med för jämförelsens skull och är statistik hämtade från olika projekt (SVEBY - 
Brukarindata för bostäder, 2012). 

 

 

Tabell 8 Uppskattning av antal boende beroende på lägenhetens storlek (SVEBY - Brukarindata för 
bostäder, 2012) 

Lgh 1 rkv 1 rk 2 rk 3 rk 4 rk 5 rk 6+ rk Källa 

 1,16 1,13 1,37 1,99 2,61 2,83 3,06 Lägenheter, USK 1990 

   1,62 2,65 3,09   Lägenheter, 400 bostäder 

     4,04 2,93 3,19 Småhus, 400 bostäder 

  1 1,5 2 3 3,5  FEBY, kravspec. 

 1,42 1,42 1,63 2,18 2,79 3,51 3,51 
3H-projektet, 116 byggnader i Stockholm 
med byggår 1998-2003 

 

2.6 Andra passivhusprojekt 
På sistone har det börjat byggas många passivhus i Sverige, både som enfamiljshus och flerbostadshus. 
Nedan redogörs några av projekten med eventuella mätresultat så att en jämförelse med Trettondagen kan 
göras senare i rapporten. 

2.6.1 Lambohov, Linköping, 2008 

I östra Lambohov i Linköping byggde Stångåstaden 39 nya radhus varav 9 var byggda enligt 
passivhusstandard. (Stångåstaden, 2013) Radhusen hade ett årligt uppvärmningsbehov på 21 kWh/m2 och 
är kopplat till fjärrvärmenätet vilket värmer både varmvatten och tilluften vid behov. U-värden och andra 
nyckeltal för radhusen finns i Tabell 9. 

Radhusen är tvåvåningshus med fyra rum med fönster i öst- och västläge. Fönstren är treglasfönster med 
argongas och glaserade för låg emissivitet. Tilluftsdon finns i alla rum och utsug sker från kök, badrum 
samt tvättstuga. Precis som de flesta passivhus värms radhusen i Lambohov upp av internt värmetillskott, 
det vill säga från hushållsapparater, solinstrålning och avgiven värme från hyresgästerna. När det interna 
värmetillskottet inte räcker till tillförs extra värme genom ventilationsluften. Ett hydroniskt värmebatteri 
kopplat till fjärrvärmen är installerad i ventilationsaggregatet för att värma upp luften vid behov och 
beräknas kunna avge effekt på 2 kW. Extra värme tillförs när tilluften är under 17°C eller när frånluften är 
lägre än börvärdet som bestäms av hyresgästerna genom en termostat. Rören för returvattnet för 
värmebatteriet är placerade i badrummet så att rummet kan värmas upp ytterligare. Förutom luftflödet 
från ventilationen bidrar köksfläkten med ett extra flöde på 25 l/s vid användning. Efter 
normalårskorrigering visar det sig att huset behöver värmas upp vid 6°C. Om det är 6°C ute räcker det 
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Tabell 10 U-värden och andra nyckeltal för höghusen i Falkenberg (Hurtig, 2010) 

Boarea 1925 m2 

Atemp 2552 m2 

U-värde fasad 0,1 W/ m2 K 

U-värde tak 0,08 W/ m2 K 

U-värde golv mot mark 0,08 W/ m2 K 

U-värde fönster/dörrar 0,9 W/ m2 K 

Luftflöde ventilation 25-28 l/s 

Värmeåtervinning ventilation 76 % 

Lufttäthet fasad 0,16 l/s,m2 

  

alltså med den värme som tillförs av brukare och elektriska apparater för att bibehålla den operativa 
temperaturen på 20°C (Molin, Rohdin, & Moshfegh, 2011). 

2.6.2 Falkenberg, 2008 

I Falkenberg byggdes bland andra fyra bostadshus på åtta våningar med 27 lägenheter i varje byggnad. 
Husen är byggda enligt passivhusteknik. Insamlad data är från två av husen under kalenderåret 2009. 
Byggnaderna är kopplade mot fjärrvärmenätet som värmer upp tappvarmvattnet samt tilluften från 
ventilationen vid behov. Innan värmeväxlaren förvärms tilluften med en sol-luftvärmare som är installerad 
vertikalt ovanför entrén. Figur 16 visar en illustration samt mer detaljerad beskrivning av sol-luftvärmaren. 
Tabell 10 redovisar U-värden och nyckeltal för byggnaderna i Falkenberg. 

Den installerade effekten för uppvärmning och varmvattenberedning är 132 kW respektive 46 kW per 
byggnad. Luftförsörjning sker med ett centralt FTX-system som förvärms med solvärme. Varje lägenhet 
har dessutom ett eget värmebatteri kopplat till fjärrvärmesystemet för att kunna möjliggöra individuella 
temperaturer och mätningar i lägenheterna. Under vintertid är badrummen utrustade med vattenburen 
golvvärme för att undvika okomfort. Lägenheterna har även så kallade ”Smart-box” installerade; dessa 
bevakar lägenhetens förbrukning av kall- och varmvatten samt elektricitet. Den kan även beräkna utsläpp i 

Tabell 9 Nyckeltal för radhusen i Lambohov (Molin, Rohdin, & Moshfegh, 2011) 

Total golvarea 105 m2 

Genomsnittligt U-värde 0,20 W/m2 K 

Totala värmeförluster (inkl transmissions-, ventilations- och 
infiltrationsförluster) 

67 W/K 

Luftflöde ventilation 45 l/s 

Värmeåtervinning ventilation 76 % 

SHGC (solar heat gain coefficient) fönster 0,37 

Tidskonstant för byggnaden 83 h 

Lufttäthet fasad 0,33 ACH 
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Figur 16 Illustration av sol-luftvärmaren, hämtad från Christer Nordström, C.N.A, www.cna.se (Hurtig, 

2010) 

 

form av koldioxid som följd av energianvändningen i lägenheten. Som ett incitament till låg 
energianvändning har hyresvärden bestämt att uppvärmning ingår i hyran upp till 21°C och hyresgästen 
får betala för temperaturökningar över det. Det ingår även viss mängd varmvatten beroende på 
lägenhetsstorleken. För tvåor är det 31 m3/år, treor 36 m3/år och fyror 39 m3/år. Hyran justeras sedan 
årligen beroende på hur mycket varmvatten som används. 1 nedan visar hölje på 48 m2 perforerat stål 
installerat vertikalt ovanför entrén. Med hjälp av solenergi förvärms luften bakom stålhöljet. 2 visar den 
förvärmda uteluften sugs in via dessa kanaler och leds sedan in till ventilationsaggregatet (Hurtig, 2010). 

1 
2 

 
Figur 17 Bild på sol-luftvärmaren ovanför entrén. (Hurtig, 2010) 
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2.6.3 Kv Seglet 1, Karlstad, 2007 

I Karlstad har Karlstads Bostads AB (KBAB) tillsammans med Skanska uppfört ett punkthus med 44 
lägenheter fördelade på 12 våningar. Huset är, till skillnad från många andra byggnader, kopplat till 
fjärrvärmenätets returledning för uppvärmningen. För att klara av att hålla en tillräcklig hög 
varmvattentemperatur finns det även en värmepump installerad. Nyckeltal för Kv Seglet 1 finns i Tabell 
11. 

Kv Seglet 1 har ett unikt ventilationssystem. En frånluftsfläkt sitter ovan undertaket i trapphusen på varje 
våning för att skapa ett undertryck i lägenheterna, som alla har ett eget ventilationssystem med 
frånluftsfläkt och plattvärmeväxlare. Tilluften förs in i lägenheterna på två olika sätt. Dels tillförs det från 
ett insug i fasaden (se Figur 18) in i läg45enheten via ett tilluftsdon i hallen och dels tillförs det via borstlist 
installerade ovanför fönster i alla sovrum. Luften som kommer in från borstlisten är icke behandlad. 
Värmeväxling sker endast när ett undertryck råder i lägenheterna. Om hyresgästen skulle vädra och bryta 
undertrycket så förbikopplas värmeväxlaren. Motiveringen till varför ett sådant ventilationssystem har valt 
är för att det har låg elförbrukning och saknar luftfilter som minskar tryckfall och underhållningsbehov. 
Istället filtreras luften med hjälp av gravitationen eftersom den först måste färdas uppåt vid insuget och på 
så sätt faller oönskade partiklar bort. 

Tabell 11 Nyckeltal för Kv Seglet 1 (Boverket, 2009) 

Atemp 3074 m2 

BOA 2643 m2 

Genomsnittligt U-värde 0,21 W/m2 K 

Förlustfaktor/Aomg (inkl transmissions-, ventilations- och 
infiltrationsförluster) 

0,46 W/m2 K 

Luftflöde ventilation 0,35 l/s,m2 

Värmeåtervinning ventilation 77 % 

Intern värmetillskott 5 W/m2 

Lufttäthet fasad 0,13 l/s,m2 

SFP < 1,5 kW/m3,s 

 

 

Figur 18 Bild av insuget, hämtad från KBAB (KBAB, 2013) 
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I hall och sovrum är golvslingor installerade för att försäkra ett bra inomhusklimat. Golvslingorna har alla 
samma framledningstemperatur som regleras efter utetemperaturen. Dock har lägenheterna 
temperaturgivare i frånluftskanalen som bestämmer hur mycket värme som värmeslingorna ska avge i 
varje lägenhet. Det finns även en på/av-knapp för golvvärmen så att den kan stängas av vid behov. 
Golvvärmen försörjs av fjärrvärmenätet som även värmer upp tappvarmvattnet. Systemet är 
dimensionerat för en maximal framledningstemperatur på 30 °C. Tappvarmvattnet förvärms med en 
värmeväxlare som jobbar mot returledningen från fjärrvärmen och samlas sedan i ackumulatortankar. 
Vattnet värms på ytterligare med hjälp av en värmepump som också arbetar med fjärrvärmens 
returledning. Ett antagande har gjorts i att returtemperaturen för fjärrvärmen aldrig understiger 35 °C 
(Boverket, 2009). 

 

2.6.4 Oxtorget, Värnamo, 2006 

Finnvedsbostäder har uppfört 40 lägenheter fördelade på 5 byggnader i området Oxtorget i centrala 
Värnamo. Två av husen är tvåplansbyggnader och de resterande har 2,5 våningar. Husen har solfångare 
installerade och utnyttjar även värmen från spillvattnet. U-värden och andra nyckeltal för Oxtorget finns i 
Tabell 12. 

Husen har sneda tak så som det illustreras i Figur 19. För att distribuera ljuset jämnt i lägenheterna har 
överljusfönster installerats ovanför innerdörrarna. Varje lägenhet har ett eget ventilationssystem med 
värmeåtervinning som är placerat i klädkammaren. Ett elvärmebatteri på 0,9 kW eller 1,8 kW finns 
installerat i systemet för kalla vinterdagar då värmeåtervinningen inte räcker för att värma upp tilluften till 
önskad temperatur. Storleken på värmebatteriet beror på storleken på lägenheten. Ventilationssystemet är i 
drift hela tiden men fläkten kan regleras för att ge fem olika flöden. Temperaturen på tilluften justeras med 
hjälp av en sensor som sitter i frånluftskanalen. De boenden har även möjlighet att med en knapp minska 
ventilationsflödet när de lämnar lägenheten. På sommaren sker en automatisk förbikoppling av 
värmeåtervinningen. På taket på varje byggnad finns det 25 m2 solpaneler installerade som värmer upp 
tappvarmvattnet. I ackumulatortankarna finns det också extra elektriska värmare som hettar upp 
tappvarmvattnet om solfångarna inte räcker till. Varmvattencirkulation är inte installerad i husen, istället är 
både varmvatten- och kallvattenrören extra isolerade. Kallvattenrören är isolerade för att väggar och golv 
inte ska bli nedkylda och varmvattenrören är isolerade för att hålla vattnet så pass varmt att legionella inte 
ska utvecklas (Jansson, 2010) (Finnvedsbostäder, 2005). 

Tabell 12 Nyckeltal för Oxtorget (Jansson, 2010) 

Atemp 598 m2 

U-värde fasad 0,1 W/m2 K 

U-värde tak 0,08 W/m2 K 

U-värde golv mot mark 0,09 W/m2 K 

U-värde fönster 0,85 W/m2 K 

U-värde entrédörr 0,6 W/m2 K 

Luftflöde ventilation 0,38 – 0,48 l/s,m2 

Intern värmetillskott 4 W/m2 

Värmeåtervinning ventilation 85 % 

Lufttäthet fasad 0,2 l/s,m2 (= 0,05 ACH) 
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2.6.5 Frillesås, Kungsbacka, 2006 

Eksta bostads AB har uppfört tre byggnader med passivhusteknik i Frillesås, Kungsbacka kommun, söder 
om Göteborg. Byggnaderna har tillsammans 12 lägenheter, fyra lägenheter i varje hus. Husen har 
solfångare och ventilation med värmeåtervinning och den uppmätta energianvändningen ligger på cirka 57 
kWh/m2,år. U-värden och andra nyckeltal kan ses i Tabell 13. 

Även i detta projekt har lägenheterna egna ventilationssystem. Dessa finns placerade i köket, är utrustade 
med en luftvärmeväxlare med hög verkningsgrad och är den huvudsakliga värmekällan i lägenheterna. För 
kalla vinterdagar då endast värmeåtervinning i ventilationssystemet inte räcker till finns ett värmebatteri 
installerat med effekt på maximalt 1 kW. I badrummen finns det också golvvärme installerad för ökad 
komfort. Både golvvärmen och värmebatteriet i ventilationen drivs av tappvarmvatten. För att undvika 
legionella hålls varmvattnet alltid över 50°C och cirkuleras med en pump. Denna typ av 
uppvärmningssystem är dock inte längre tillåtet enligt BBR. Tilluftsdon är monterade i taket i sovrummen 

Tabell 13 Nyckeltal för Frillesås (Jansson, 2010) 

Atemp 330 m2 

U-värde fasad 0,11 W/m2 K 

U-värde tak 0,08 W/m2 K 

U-värde golv mot mark 0,11 W/m2 K 

U-värde fönster 0,7 W/m2 K 

U-värde entrédörr 1,0 W/m2 K 

Luftflöde ventilation < 50 l/s 

Värmeåtervinning ventilation 80 % 

Lufttäthet fasad 0,25 l/s,m2 

 

 
Figur 19 Illustration av nollenergihusen i Oxtorget (Finnvedsbostäder, 2005) 
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och vardagsrummet och frånluftsdonen finns i badrum, kök samt klädkammare. Insuget för uteluft sker 
genom ett galler i fasaden och utblåset sker genom en skorsten på taket. 

På sommaren när det är varmare ute tas frisk luft in i lägenheterna direkt utan värmeväxling. All 
uppvärmning av tappvarmvatten samt elcentral är belägen i en separat byggnad som försörjer alla tre 
husen. Varmvattnet värms upp med 52 m2 solpaneler som är installerade på taket av denna byggnad, även 
kallad ”Värmecentret”. Varmvattnet värms till 50 % av solpanelerna och till 50 % av Ekstas närvärmenät 
som drivs av biobränsle. Tappvarmvattnet ska värmas till 60°C och börjar värmas av solfångarna när 
systemets temperatur når över 30°C (Jansson, 2010) (BeBo, 2012). 

2.6.6 Lindås park, Göteborg, 2001 

Detta projekt var Sverige första passivhusprojekt. 20 radhus uppfördes med extra tjock isolering och utan 
konventionell (vattenburen) uppvärmning. Radhusen har boarea på 120 m2 och består av fyra rum och 
kök, två hallar, två badrum och ett loft. Vid entrén finns det ett ouppvärmt vindfång, se Figur 20, som 
minskar värmeläckage genom ytterdörren. U-värden och andra nyckeltal finns i Tabell 14. 

Precis som i de flesta passivhus använder radhusen i Lindås park endast luftburen värme. Tilluftsdon finns 
installerade i vardagsrummet och sovrummen; frånluftsdon finns i duschrum på undervåningen samt 
dusch- och tvättrum på övervåningen. Spisfläkten i köket har en egen luftkanal. Den friska utomhusluften 
tas in från huset norrsida och avluften släpps ut från taket. Innan uteluften förs in i lägenheten värms det 
upp av frånluften genom dubbla seriekopplade motströmsvärmeväxlare. Det finns dessutom ett 

värmebatteri på 900 W installerat för kalla dagar då endast värmeåtervinning inte räcker för att få upp 
temperaturen. Ventilationssystemet styrs av två mätpunkter, en som läser av frånluftens temperatur och en 
som läser av inomhustemperaturen nära trappen. De boende kan också ställa in önskad temperatur via 
värmeväxlarens kontrollpanel. Värmeväxlaren, inklusive filter och fläktar, är installerad i köket. På taket av 
radhusen finns solpaneler installerade som hjälper till att värma upp tappvarmvattnet. En schematisk bild 
av solfångarsystemet visas i Figur 21. 

 
Figur 20 Entré med vindfång till radhusen i Lindås Park 
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När temperaturen i solfångaren är högre än temperaturen i botten av ackumulatortanken påbörjas 
cirkulationen i solfångarslingan. Den interna elpatronen i ackumulatortanken har effekt på 6 kW och 
värmer vattnet när temperaturen i solfångaren inte är tillräcklig hög. Solpanelerna på varje radhustak har 
effektiv yta på 5 m2 och ackumulatortanken rymmer 500 liter. Två typer av treglasfönster används i 
radhusen, en öppningsbar och en icke öppningsbar. De icke öppningsbara fönstren är fyllda med krypton 
mellan glasen och de öppningsbara är fylld med argon i det innersta skiktet och det yttersta glaset är belagt 
med ett tunt lager av tennoxid som ger låg emissivitet (Boström, Glad, Isaksson, Karlsson, Persson, & 
Werner, 2003) (Sikander, Ruud, Fyhr, & Svensson, 2011). 

 

   

Tabell 14 Nyckeltal för radhusen i Lindås Park (Boström, Glad, Isaksson, Karlsson, Persson, & Werner, 
2003) 

Atemp  120 m2 

U-värde fasad 0,10 W/m2,K 

U-värde tak 0,08 W/m2,K 

U-värde golv mot mark 0,09 W/m2,K 

U-värde fönster 0,85 W/m2,K 

U-värde entrédörr 0,80 W/m2,K 

Luftflöde ventilation 47 l/s (=0,5 ACH) 

Värmeåtervinning ventilation 82-83 % 

Lufttäthet fasad 0,23 l/s,m2 

 

 
Figur 21 Schematisk skiss över solfångarsystemet för radhusen i Lindås Park (Boström, Glad, Isaksson, 

Karlsson, Persson, & Werner, 2003) 
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Tabell 15 Fördelning av lägenheter Trettondagen 

1 rok  42,4 m2 10 st 

2 rok  48,4 m2 6 st 

3 rok  67,8 m2 1 st 

4 rok  92,3 m2 8 st 

 

Tabell 16 U-värden och nyckeltal för Trettondagen 

U-värde fasad 0,12 W/m2 K 

U-värde fönster 0,8 W/m2 K 

Total golvyta 1930 m2 

Fönsterarea norr 20 m2 

Fönsterarea söder 59,7 m2 

Fönsterarea väster 94,2 m2 

Fönsterarea öster 94,6 m2 

G-värde fönster 51 % 

Luftflöde ventilation 35 l/s i 4:orna och 30 l/s i 1:orna 

Lufttäthet fasad 0,3 l/s, m2 

Värmeåtervinning ventilation 85 % 

 

3 Kvarteret Trettondagen 
Incoord har på uppdrag av Stockholmshem och JM entreprenad projekterat passivhuset i Kv 
Trettondagen som ligger på Onsdagsvägen i Hökarängen. Huset är speciellt då det har många olika system 
som samverkar för att få ner energianvändningen.  

3.1 Generell info 
Passivhuset i Trettondagen består av ett hus på fyra våningar med 25 lägenheter fördelad enligt Tabell 15. 

Den totala boytan är 1606 m2 och Atemp är 2295 m2 eftersom källaren också har räknats med i 
uppvärmningsarean i beräkningarna. Huset sitter ihop med en annan byggnad i norr. Undercentralen 
försörjer förutom passivhuset även andra byggnader i området. Ventilationsaggregatet däremot är endast 
installerat mot passivhuset. Badrummen har handdukstork installerade som tillför extra värme. För att 
skydda mot övertemperaturer på sommaren har jalusier installerats utanför alla fönster. U-värden och 
andra nyckeltal finns i Tabell 16. Nyckeltalen är hämtade från beräkningsprogrammet VIP Energy och är 
inte uppmätta mätvärden. Det som skiljer Trettondagen från andra passivhus är att uppvärmning sker med 
vattenburet system. Driftschema för Trettondagen där alla system finns med kan ses i bilaga 1. Den 
angivna verkningsgraden för ventilationsaggregatet är enligt företagets hemsida 90 % men inmatningen i 
VIP Energy är 85 %. 
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3.2 Installerade system 
I kvarteret Trettondagen finns ett antal uppvärmnings- och ventilationssystem installerade för att minska 
energianvändningen jämfört med traditionella hus. Dessa beskrivs mer ingående i 3.2.1 - 3.2.5. 

3.2.1 Bergvärmepumpar 

I undercentralen för Trettondagen finns det fem bergvärmepumpar installerade med en värmeeffekt på 70 
kW var. Den tillförda effekten för en värmepump är 22,3 kW (IVT Värmepumpar, 2011). Dessa 
värmepumpar hämtar energi från 24 borrhål med 200 meters djup. COP för värmepumparna räknas ut 
enligt ekv 6. 

Den momentana COP kommer naturligtvis att variera eftersom både den uttagna värmeeffekten och den 
tillförda effekten kommer att variera beroende av behov. Bergvärmeanläggningen försörjer både 
tappvarmvattnet och varmvattnet till radiatorerna. Se Figur 22 nedan för illustration av anläggningen i 
driftkortet. 

Vid normala driftfall används endast VPA1 och VPA2. VPA3, VPA4 och VPA5 sätts igång i turordning 
vid ökat behov. Borrhålen återladdas av solpanelerna, se 3.2.4 för mer utförlig beskrivning, samt av 
frånluftsbatterier i Trettondagen och omgivande fastigheter. 

3.2.2 Vattenburen uppvärmning 

Till skillnad från andra passivhus värms Trettondagen inte upp enbart från internt värmetillskott och 
ventilationen. För att säkra bra inomhuskomfort har beställaren Stockholmshem beslutat att placera ett 
vattenburet radiatorsystem i lägenheterna. Den projekterade framledningstemperaturen för 
radiatorsystemet är 55 °C och returtemperaturen 45 °C (Thorstenson, 2012). Både fjärrvärme och 
bergvärmepumpen försörjer radiatorsystemet. 

3.2.3 FTX-aggregat 

Ventilationsaggregatet i Trettondagen har värmeåtervinning med 90 % temperaturverkningsgrad. 
Värmeåtervinningen sker genom två seriekopplade korsströms plattvärmeväxlare gjorda i polykarbonat. På 
så sätt undvikt luktkontaminering samtidigt som effektiv värmeåtervinning sker. Frånluften och tilluften 
matas korsvis genom plattvärmeväxlaren och hålls på så sätt separerade från varandra.  Figur 23 är tagen 
från företagets hemsida och illustrerar till- och frånluften i plattvärmeväxlarna. Polykarbonaten som 

!"# = !ä!"##$$#%&
!"##$ö!"!!""!#$ =
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Figur 22 Bergvärmeanläggningen i driftkortet 

 

Solfångare 
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plattvärmeväxlaren är gjord av är behandlad för att ha spänningsneutrala egenskaper och en låg ytråhet. 
Det gör att is och smuts inte lätt fäster på ytan vilket minskar risken för påfrysning. Vid perioder med låg 
utomhustemperatur kommer det att bildas frost på grund av fukten i frånluften. För att behålla 
verkningsgraden är FTX-aggregatet installerat med ett automatiskt avfrostningssystem som är 
behovsanpassat. Tilluftstemperaturen sätts till 18 °C - 22 °C och är beroende av utomhustemperaturen. 
Den specifika fläkteffekten antas vara 1,5 kW/(m3/s) (VoltAir System). 

3.2.4 Solfångare 

På taket av Trettondagen finns 200 m2 solfångare installerade. Solfångarna ska i första hand värma upp 
tappvarmvattnet och sedan ladda på borrhålen för att öka temperaturen i berget. Solfångarna beräknas 
kunna leverera 17 000 kWh/år till Trettondagen och ett överskott på 48 000 kWh/år till de övriga husen. 
Trettondagen har sneda tak som vetter åt väster och öster och solfångarna placeras på båda sidorna med 
en lutning på 45°. Den färdiga monteringen av solfångarna går att ses i Figur 24. 

3.2.5 Markkanal 

Ett system som är relativt sällsynt för Trettondagen är den markkanal som förvärmer tilluften till 
ventilationsaggregatet. Det bidrar till en minskad eftervärmning av tilluften när marktemperaturen är 
högre än lufttemperaturen. Valet av dimensioner på markkanal är baserad på ett tidigare examensarbete på 
Incoord där slutsatserna var att en djupt placerad (men inte djupare än 3,5 m) markkanal med låg 
lufthastighet var att föredra. Rören bör även installeras med en lutning på 2-3% för att undvika 
fuktproblem i ventilationsaggregatet. Resultatet blev en markkanal som är cirka 40 m lång och som har en 

 
Figur 24 Placeringen av solfångarna på Trettondagen 

 

 
Figur 23 Illustrering av de seriekopplade korsströmsvärmeväxlarna. (VoltAir System) 
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diameter på runt 800 mm. Tilluften hämtas via ett uteluftstorn och leds in via markkanalen. Avluften 
släpps ut genom avluftstorn via en separat markkanal. Den uppskattade energibesparingen för 
Trettondagen med förvärmd tilluft via markkanal är 1 kWh/m2 och år (Thorstenson, 2012) (Törnqvist, 
2011).  
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4 Modellen i VIP-Energy 
För att göra enklare klimatberäkningar på Incoord används programmet VIP-Energy, som marknadsförs 
av Structural Design Software 2010 (Structural Design Software, 2013). Programmet gör iterativa 
beräkningar av energianvändningen per timme för en byggnad för en given tidsperiod (år, månad eller 
vecka). Modellen för Trettondagen beskrivs utförligt nedan. Incoord har valt att dela upp modellen i två 
zoner. En zon som ligger ovanför jord och en källarzon. Eftersom det inte är nödvändigt ur 
primärenergisynpunkt att undersöka dessa zoner separat så kommer de att redovisas tillsammans 
nedanför.  

4.1 Indata 
Nedan beskrivs indata för simulering av passivhuset. Verkningsgraden för värmeåtervinning sätts till 85 % 
då det är den våta verkningsgraden. Värdet från tillverkaren på 90 % avser den torra verkningsgraden. 
Radiatorsystemet har framlednings- och returtemperatur på 55/45.  

4.1.1 Klimat, allmän data och temperaturer 

Klimatorten är Stockholm med en låst vindriktning från väster. Solreflektionen från mark antas vara 20 %. 
Atemp för bostadszonen är 1930 m2. Figur 25 visar diagram för den antagna utetemperaturen. 

Den dimensionerande inomhustemperaturen är 21°C, utomhustemperaturen är -18°C och 
marktemperaturen -3°C. 

4.1.2 Byggnad 

Otäthetsfaktorn är 0,3 l/s, m2 för alla byggnadsdetaljer i Tabell 17 och Tabell 18 nedan. 

Tabell 17 Byggnadsdetaljer 

Byggdel Riktning/villkor Area [m2] U-värde [W/m2,K] 

Fasad Väst 203,4 0,120 

Fasad Öst 200,9 0,120 

Fasad Söder 131,1 0,120 

 
Figur 25 Diagram över antagen utetemperatur 
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Fasad Norr 76,1 0,120 

Annat hus 
Norr, med angränsande temp 
20°C 

90,0 0,657 

Fönster Norr 19,0 0,900 

Fönster Söder 59,5 0,900 

Fönster Väster 84,3 0,900 

Fönster Öster 84,8 0,900 

Fönster Tak 11,5 0,900 

Tak Tak 440,0 0,100 

Taklucka Tak 0,7 2,500 

Källarvägg Kall vägg 0 – 1 m 77,7 0,242 

Källarvägg Kall vägg 1 – 2 m 77,7 0,191 

Källarvägg Kall vägg > 2 m 58,2 0,147 

Platta Platta på mark 0 – 1 m 78,3 0,091 

Platta Platta på mark 1 – 6 m 301,6 0,078 

Platta Platta på mark > 6 m 13,2 0,074 

Nedstigningslucka Tak 1,0 m2 2,500 

Brandgaslucka Tak 0,9 m2 2,500 

Hisstopp Tak 8,3 m2 2,500 

Hisstopp sidor Temperatur ute 10,1 m2 2,500 

 

Tabell 18 Köldbryggor 

Köldbrygga Riktning Längd [m]/Styck Psi-värde [W/m,K] 

Ytterhörn trä Söder 22,1 0,047 

Ytterhörn trä Öster 23,9 0,047 

Ytterhörn trä Väster 11,9 0,047 

Fönstersmyg Söder 135,5 0,052 

Fönstersmyg Väster 224,9 0,052 

Fönstersmyg Öster 226,1 0,052 

Fönstersmyg Norr 56,4 0,052 

Bjälklagskant Öster 93,9 0,040 

Bjälklagskant Väster 93,9 0,040 

Bjälklagskant Söder 40,1 0,040 

Bjälklagskant Norr 40,6 0,040 

Takbjälklagskant Öster 26,3 0,031 
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Tabell 19 Fördelning av internlaster över en dag 

Driftfall Starttid Sluttid  

Natt 00.00 06.00 50 %  

Mellan 06.00 07.00 100 % 

Dag 07.00 17.00 50 % 

Mellan 17.00 18.00 100 % 

Kväll 18.00 00.00  

 

Takbjälklagskant Väster 26,3 0,031 

Takbjälklagskant Söder 17,0 0,031 

Takbjälklagskant Norr 17,0 0,031 

Vägg Öster 20,0 0,040 

Vägg Väster 20,0 0,040 

Vägg Söder 10,0 0,040 

Vägg Norr 1,5 0,040 

Balkong sida Söder 37,3 st 0,252 

Balkong sida Väster 43,9 st 0,252 

Balkong sida Öster 43,9 st 0,252 

Ytterhörn LBTG KV 0-1 m 4 0,172 

Ytterhörn LBTG KV 1-2 m 4 0,113 

Ytterhörn LBTG KV >2 m 3 0,075 

Kantbalk S/N/V/Ö 15,1/15,1/26/26 0,131 

Utsida  417,6 m2 0,759 

 

4.1.3 Tidsschema för driftfall 

Driftfallet anses vara likadant för hela veckan och anges i Tabell 19. Värdena är tagna från SVEBY för att 
kunna uppskatta fördelning av internlasterna över dagen. 

4.1.4 Värme och kyla 

Uppvärmningen sker via vattenburen värme med radiatorsystem. Pumparna för varmvattencirkulation 
antas ha en eleffekt motsvarande 2 % av uppvärmning för huset. Regleringen sker mot utetemperaturen. 
Framledningstemperaturen är 55 grader och returledningen 45 grader. Utetemperaturen antas ligga i 
intervallen -20°C till 20°C. Ingen komfortkyla finns. 

4.1.5 Ventilationssystem 

För zonen som är ovan jord gäller det att den lägsta tilluftstemperaturen är 18 °C och till- och 
frånluftsflödet är 965 l/s. Tilluftsfläkten och frånluftsfläkten har båda verkningsgrad på 65 % och 
temperaturåtervinningen antas vara 85 %. För källarzonen är den lägsta tilluftstemperaturen 18 °C och till- 
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och frånluftsflödet är 134 l/s. Den specifika fläkteffekten är 1,5 kW/(m3/s) för bostadszonen och 1,7 
kW/(m3/s) för källarzonen.  

4.1.6 Beräknade värden från SVEBY 

Viss indata är framräknade med ett kalkylblad som finns att hämta på SVEBYs hemsida. Dessa redovisas i 
Tabell 20 nedan. Beräkningarna baseras på 39 personer och uppvärmd golvarea på 1929 m2 och avser 
bostadszonen. Samma beräkningar för källarzonen gjordes av Incoord i ett separat kalkylblad, men är inte 
inkluderat i detta arbete. Anledningen till detta är att källaren är ett uppvärmt men icke bebott område och 
har därför inte samma signifikans för detta arbete. Antal personer som kommer att bo i lägenheter är svårt 
att veta på förhand och baseras istället på riktlinjer från FEBY. Alla lägenheter har handdukstork, 
tvättmaskin och torktumlare installerade. 

Tabell 20 Beräknad energianvändning för bostadszonen enligt SVEBY 

Antal 1 rok 15 st 

Antal 2 rok 2 st 

Antal 4 rok 8 st 

Uppskattad tappvarmvattenförbrukning 52107 kWh/år 

Uppskattad el handdukstork 9198 kWh/år 

Uppskattad el kyl/frys 7250 kWh/år 

Uppskattad el diskmaskin 2785 kWh/år 

Beräknat varmvatten för disk 2343 kWh/år 

Beräknad el induktionshäll 4368 kWh/år 

Uppskattad el tvättmaskin och torktumlare 5200 kWh/år 

Uppskattad tappvarmvatten handtvätt och övrigt 1367 kWh/år 

Uppskattad el belysning lägenheter 4000 kWh/år 

Uppskattad el belysning trappuppgångar och hallar 1170 kWh/år 

Uppskattad övrig fastighetsel 1200 kWh/år 

Uppskattad el övriga apparater lägenheter 23400 kWh/år 

Uppskattad varmvattenbesparing genom individuell mätning 20 % 

 - 11163 kWh/år 

Totalt tappvarmvatten 23,1 kWh/m2,år 

Total hushållsel 29,1 kWh/m2,år 

Total fastighetsel 1,23 kWh/m2,år 
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4.1.7 Resultat från simuleringen 

Från VIP Energy hämtas en energibalans över året för Trettondagen där tillförd energi ställs mot avgiven 
energi. Resultatet kan ses i Figur 26. 

  

 
Figur 26 Tillförd och avgiven energi baserad på beräkningar i VIP Energy 
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5 Jämförelser i primärenergianvändning 
Många studier har gjorts där författarna tittat på en byggnads primärenergianvändning från uppbyggnad 
till rivning. Dessa rapporter har kommit fram till att den största delen av en byggnads 
primärenergianvändning är under dess användning. Därför kommer detta examensarbete att fokusera på 
primärenergianvändningen under drifttiden av huset. Det finns många olika värden på 
primärenergifaktorn för både elmix och fjärrvärmen men värdet 2,7 används för elmixen eftersom det 
värdet kommer att ge högst primärenergianvändning. Resultaten för de olika husen kan därför 
representera fall med maximal primärenergianvändning. Resultaten med hänsyn till primärenergifaktorn 
för de olika passivhusen jämförs sedan med resultat från delrapporten av Leif Gustavsson et al. 
(Gustavsson, Joelsson, & Sathre, 2009) där primärenergianvändning under brukarfas har beräknats för 
Limnologen, ett flerbostadshus på 8 våningar med total golvyta på 3374 m2. Beräkningar av 
primärenergianvändningen har gjorts i ett program som heter ENSYST (Karlsson, 2003) och anses därför 
fungera bra som grund för rimlighetskontroll av de värden som denna rapport kommer fram till. 
Uppvärmningssystemet för huset är biobränslebaserad fjärrvärme. Primärenergin för Limnologen med 
antagen livslängd på 50 år kan ses i Tabell 21 där även primärenergianvändningen för hela livscykeln är 
med för sammanhangets skull. Brukarfasen är fetmarkerad då det är den delen som kommer att jämföras 
med värdena för passivhusen (Gustavsson, Joelsson, & Sathre, 2009). 

 

Beräkning av primärenergianvändning baseras på el- och fjärrvärmeanvändningen för de sju passivhusen. 
Enligt tysk standard (Passive Haus Institut) ska primärenergianvändningen inte överstiga 120 kWh/år för 
ett passivhus. För de fjärrvärmesystem där det är känt vilket bränsle som används kommer 
primärenergifaktorn för det bränslet att appliceras, för övriga system antas primärenergifaktorn för 
fjärrvärmemix, som kan hittas i Tabell 2. Primärenergifaktorn för elmixen kommer att appliceras på 
elanvändningen för alla hus. 

Tabell 21 Primärenergianvändning i Limnologen från beräkningar i ENSYST (Gustavsson, Joelsson, & 
Sathre, 2009) 

Livscykelfas Primärenergianvändning (kWh/m2,år) 

  

Materialproduktion 17,88 

Produktion av byggnad 1,6 

Återvinning av trärester vid produktion -23,64 

Brukarfas 176,86 

 - Uppvärmning 7,82 

 - Ventilation 24,8 

 - Varmvatten 18,84 

 - Hushålls- och fastighetsel 125,42 

Rivning 0,2 

Återvinning av trärester vid rivning -11,42 

 0 

Totalt 161,48 
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För att kunna skilja på fjärrvärme- och elanvändningen togs det först reda på hur mycket energi som gick 
åt för uppvärmning, tappvarmvattenberedning samt hushålls- och fastighetselen. Dessa redovisas var för 
sig för de sju passivhusen nedan. För jämförelsens skull finns även ett vanligt icke-passivt hus med för att 
tydliggöra passivhuskonceptets påverkan på primärenergianvändningen. 

5.1 Trettondagen 
Uppvärmning av tappvarmvattnet i Trettondagen sker med både solfångare, fjärrvärme och 
bergvärmepump. För att räkna ut hur mycket fjärrvärme som behövs för att värma upp tappvarmvattnet 
räknas tillskottet från solfångarna bort. Detta tillskott är cirka 7,4 kWh/(m2 Atemp,år) (Thorstenson, 2012). 
Uppvärmning av lägenheterna sker dels med bergvärmepump och dels med fjärrvärme. Reducering för 
värmepumparna är enligt beräkningar från Incoord 15 kWh/m2,år för tappvarmvatten och 13,3 
kWh/m2,år för det vattenburna uppvärmningssystemet. Enligt tidigare studier använder fjärrvärmen som 
försörjer kvarteret Trettondagen avfall som energikälla (Davidsson & Gustafson, 2011). Värden för 
fastighetsel och hushållsel är hämtade från beräkningar enligt SVEBY och redovisades i Tabell 20. Det 
som skiljet huset i Trettondagen från de andra passivhusen är att värdena nedan är beräknade värden och 
inte mätvärden. Husets prestanda i verkligheten är inte känd. Energianvändningen för passivhuset i 
Trettondagen redovisas i Figur 27.  

 

Primärenergiberäkningar för passivhuset i Trettondagen redovisas i Tabell 22. 

 

Tabell 22 Primärenergiberäkning för Trettondagen 

Användningsområde Energikälla Primärenergifaktor Primärenergi 

kWh/m2,år 

Varmvattenberedning Fjärrvärme från avfall 0,04 0,22 

Uppvärmning Fjärrvärme från avfall 0,04 0,20 

Uppvärmning El 2,7 22,95 

Fastighetsdrift El 2,7 18,36 

 
Figur 27 Beräknad energianvändning för passivhuset i Trettondagen 
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Hushållsdrift El 2,7 78,57 

    

  Total primärenergi 120,3 

 

5.2 Falkenberg 
För flerbostadshusen i Falkenberg sker varmvattenberedningen med fjärrvärme och uppvärmningen med 
både fjärrvärme och solfångare. Reduceringen för solfångarna är enligt tidigare studier 2,9 kWh/m2,år. 
Värdena nedan är uppmätta resultat och gäller hus 18. Dessa är inte normalårskorrigerade. Fjärrvärmen i 
Falkenberg använder biobränsle som energikälla. Figur 28 visar energianvändningen för passivhuset i 
Falkenberg (Hurtig, 2010). 

Primärenergianvändningen för passivhus nr 18 i Falkenberg räknas ut i Tabell 23. 

 
Figur 28 Uppmätt energianvändning Falkenberg 

 

0,00 

5,00 

10,00 

15,00 

20,00 

25,00 

30,00 

Tappvarmvatten  Uppvärmning  Fastighetsel  Hushållsel  

14,75 
17 

11,90 

29 

E
ne

rg
ia

nv
än

dn
in

g 
i k

W
h/

(m
2,

år
) 

Tabell 23 Primärenergiberäkning för Falkenberg 

Användningsområde Energikälla Primärenergifaktor Primärenergi 

kWh/m2,år 

Varmvattenberedning Fjärrvärme från 
biobränsle 

1,035 15,27 

Uppvärmning Fjärrvärme från 
biobränsle 

1,035 17,60 

Fastighetsdrift El 2,7 32,13 

Hushållsdrift El 2,7 78,3 

    

  Total primärenergi 143,3 
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5.3 Seglet 
Passivhuset i Seglet är ett flerbostadshus som är kopplat till fjärrvärmenätets returledning för uppvärmning 
och varmvattenberedning. Eftersom värmeväxlaren och värmepumpen är kopplat till returledningen på 
fjärrvärmenätet har den lägsta primärenergifaktorn använts. Detta eftersom den kvarvarande energin i 
fjärrvärmenätet annars skulle gå till spillo och därför känns det oskäligt att använda primärenergifaktorn 
för fjärrvärmemixen. Värdena för energianvändningen är inte uppmätta mätvärden utan en uppskattning 
från fastighetsbolaget. Energianvändningen för Seglet visas i Figur 29 (Boverket, 2009). 

Beräkningen för primärenergianvändning i passivhuset i Seglet visas i Tabell 24. 

 

 
Figur 29 Uppskattad energianvändning för Seglet 
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Tabell 24 Primärenergiberäkning för Seglet 

Användningsområde Energikälla Primärenergifaktor Primärenergi 

kWh/m2,år 

Varmvattenberedning Fjärrvärme från avfall 0,04 0,72 

Uppvärmning Fjärrvärme från avfall 0,04 0,48 

Fastighetsdrift inklusive 
uppvärmning 

El 2,7 72,9 

Hushållsdrift El 2,7 86,4 

    

  Total primärenergi 160,5 
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5.4 Frillesås 
Området i Frillesås består av tre passivhusbyggnader med en gemensam värmecentral. Tilluften värms upp 
genom tappvarmvattnet, som värms upp av solfångare. Värdena som anges är uppmätta värden och är 
normalårskorrigerade. Mätinstrument finns installerade i alla 12 lägenheter och resultatet är ett medelvärde 
av dessa 12 lägenheter. Fjärrvärme köps in när värmen från solfångarna inte räcker till för att värma upp 
tappvarmvattnet. Fjärrvärmens och solpanelernas kontribution till både varmvattenberedning och 
uppvärmning kan ses i Figur 30 (Jansson, 2010). 

Från diagrammet kan andel inköpt fjärrvärme uppskattas. Energianvändningen för lägenheterna i Frillesås 
kan ses i Figur 31. Energianvändningen för uppvärmning och tappvarmvattenberedning är angiven utan 

solpanelernas tillskott. 

Primärenergi beräknas för den inköpta fjärrvärmen och elen. Eftersom energikälla för fjärrvärme saknas så 
antas primärenergifaktorn för fjärrvärmemix. Beräkningarna kan ses i Tabell 25. 

 

 

 

 
Figur 30 Energianvändning för tappvarmvattenberedning och uppvärmning 

 

 
Figur 31 Energianvändning för lägenheterna i Frillesås 
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5.5 Oxtorget 
I Oxtorget värms lägenheterna upp med ett luftburet uppvärmningssystem. Förutom värmeåtervinning 
finns det en elpatron som värmer tilluften. Alla fem byggnader har solfångare på taket för 
varmvattenberedning. Varmvattnet samlas i en ackumulatortank som också har en elektrisk värmare för 
när solfångarna inte räcker till. För att försäkra ett lågt koldioxidutsläpp kommer elen från vindkraft. 
Uppmätta mätvärden finns för fyra lägenheter av olika storlekar och resultatet blir ett medelvärde av dem. 
Energianvändningen för uppvärmning är normalårskorrigerad. Resultatet kan ses i Figur 32.  

Primärenergiberäkningar för passivhusen i Oxtorget finns i Tabell 26. Eftersom husen enligt uppgift 
endast använder el från vindkraft kommer primärenergifaktorn att vara mycket låg. De är dessutom inte 
ansluta till fjärrvärmenätet (Jansson, 2010). 

 

 

 

 

Tabell 25 Primärenergiberäkning för Frillesås 

Användningsområde Energikälla Primärenergifaktor Primärenergi 

kWh/m2,år 

Varmvattenberedning och 
uppvärmning 

Fjärrvärmemix 0,79 29,6 

Fastighetsdrift  El 2,7 45,09 

Hushållsdrift El 2,7 115,83 

    

  Total primärenergi 190,5 

 

 
Figur 32 Uppmätt energianvändning för Oxtorget 
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5.6 Lindås 
Radhusen i Lindås är de första passivhusen i Sverige. Husen är inte kopplade till fjärrvärmenätet. Hälften 
av energin som behövs för att värma upp tappvarmvattnet beräknas komma från solfångare och resten 
värms upp med en elpatron. Radhusen har som många andra passivhus ett luftburet uppvärmningssystem 
med värmeåtervinning. I ventilationssystemet sitter också ett eldrivet värmebatteri. Eftersom radhusen i 
Lindås var de första passivhusen i Sverige mättes energianvändningen mycket noggrant. Mätvärden 
samlades in från alla 20 husen och Figur 33 visar genomsnittet av länga B som består av 6 lägenheter.  

Primärenergiberäkningar för passivhusen i Lindås kan ses i Tabell 27. Eftersom radhusen inte är kopplade 
till fjärrvärmenätet och husen inte har en uttalad policy om el från vind- eller vattenkraft kan 
primärenergianvändningen bli tämligen hög (Tegvald & Undén, 2006). 

 

 

 

 

 

Tabell 26 Primärenergiberäkningar för Oxtorget 

Användningsområde Energikälla Primärenergifaktor Primärenergi 

kWh/m2,år 

Varmvattenberedning  El från vindkraft 0,05 0,75 

Uppvärmning + fläktar i 
ventilation 

El från vindkraft 0,05 0,80 

Fastighetsdrift  El från vindkraft 0,05 0,25 

Hushållsdrift El från vindkraft 0,05 1,8 

    

  Total primärenergi 3,6 

 

 
Figur 33 Energianvändningen för passivhusen i Lindås 
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5.7 Traditionella hus 
Passivhus är byggda för att minska den totala energianvändningen i huset, även fast primärenergin inte 
alltid tas med i åtanke. För att kunna sätta husens prestanda vad gäller primärenergianvändning i 
perspektiv så jämförs resultaten med ett helt vanligt genomsnittligt flerbostadshus och ett småhus i 
Sverige. Statistiken har hämtats från Energimyndighetens hemsida. Sammanställning av statistiken för ett 
genomsnittligt flerbostadshus samt småhus kan ses i Figur 34 och Figur 35 (Energimyndigheten, 2012) 
(Energimyndigheten, 2012) (Bröms & Wahlström, 2008). 

Det vanligaste uppvärmningssättet för småhus i Sverige är direktverkande el. Eftersom det är svårt att 
skilja på hushållsel och el för uppvärmning i husen så räknas de ihop för att det ska bli så korrekt som 
möjligt. Ur primärenergisynpunkt är det viktigare att skilja på var energin kommer ifrån och inte vad den 
används till. Den sammanlagda elförbrukningen för småhus i Sverige kan ses i Figur 35. 

 

 

 

 

Tabell 27 Primärenergiberäkningar för Lindås 

Användningsområde Energikälla Primärenergifaktor Primärenergi 

kWh/m2,år 

Varmvattenberedning  El  2,7 38,88 

Uppvärmning  El  2,7 32,94 

Fläktar El 2,7 14,58 

Hushållsdrift El  2,7 85,59 

    

  Total primärenergi 171,99 

 

 
Figur 34 Energianvändningen för ett genomsnittligt flerbostadshus 2011 
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Primärenergiberäkningen för traditionella hus baseras på statistik för ett genomsnittligt hus i Sverige. För 
flerbostadshus innebär det ett hus där fjärrvärmen används som uppvärmningssätt. För småhus innebär 
det istället att el används som uppvärmningskälla. Det kan leda till ett resultat som gör att småhus verkar 
förbruka väldigt mycket primärenergi. Det är inte tänkt att huset ska representera alla småhus i Sverige ur 
en primärenergisynpunkt utan det är för att läsaren ska kunna se hur passivhus ter sig jämfört med ett 
typiskt småhus. Beräkningarna för både flerbostadshus och småhus kan ses i Tabell 28. 

5.8 Sammanställning 
Primärenergianvändningen för sex passivhus, ett typiskt flerbostadshus och ett typiskt småhus finns 
redovisad i Figur 36. 

 
Figur 35 Elförbrukning (uppvärmning + hushållsel) för småhus i Sverige 

 

Tabell 28 Primärenergiberäkningar för ett typiskt flerbostadshus och småhus 

 
Fjärrvärme, PE=0,79 El, PE=2,7 

Primärenergi 
kWh/m2,år 

Flerbostadshus 140 45 232,1 

Småhus  130 351 

 

 
Figur 36 Jämförelse av primärenergianvändningen i kWh/(m2,år) för passivhus, flerbostadshus och småhus. 
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6 Diskussion och analys 

6.1 Ur energikällans perspektiv 
Precis som Figur 36 visade ovan var det endast Oxtorget som klarade den tyska gränsen för 
primärenergianvändning. Dock ska det noteras att kvarteret Trettondagen ligger precis på gränsen med 
120,3 kWh/(m2,år). Att Trettondagen lyckas ligga så nära gränsen beror mycket på den låga hushållselen 
samt att fjärrvärmen kommer från avfall vilken har en låg primärenergifaktor. Sedan beror 
primärenergianvändningen självfallet också på vilket primärenergivärde som används. Om värdet 1,5 
(SABO) hade använts för elmixen skulle fler passivhus ha klarat gränsen redan vid första 
beräkningsomgången. Oxtorget köper in el från vindkraft och har därför väldigt låg 
primärenergianvändning. Dock innebär inköpet av vindkraften inte att huset endast drivs av el från 
vindkraft utan snarare att vindkraftsproduktionen uppmuntras. De husen med hushållsel högre än 120 
kWh/m2,år kommer inte att klara den tyska gränsen ändå med andra energikällor för fjärrvärmen. Det är 
dock intressant att titta på om passivhusen i Falkenberg, som använder 29 kWh/m2,år i hushållsel, skulle 
kunna klara gränsen om fjärrvärmen hade haft andra energikällor. En sammanställning av Trettondagen, 
Oxtorget och Falkenberg med andra förutsättningar redovisas i Figur 37. 

Passivhuset i Trettondagen skulle inte klara gränsen för primärenergianvändning om byte av energikälla 
för fjärrvärme sker från avfall till mixen. Om passivhusen i Falkenberg skulle börja köpa in fjärrvärme från 
avfall istället skulle de också kunna klara gränsen. Om hälften av elen som används i passivhusen i 
Oxtorget skulle komma från elmixen så skulle de ändå kunna klara gränsen från Passivhaus Institut. Enligt 
Gustavsson et al så använder VIP Energy 10 kWh/m2 för elförbrukning i ventilationssystemet. 
(Gustavsson, Dodoo, Truong, & Danielski, 2011) Dock har Tommerup och Svendsen visat att den 
elförbrukningen kan minskas till 7 kWh/m2 och med vissa effektiva system ända ner till 3 kWh/m2. 
(Tommerup & Svendsen, 2006) Eftersom elförbrukningen i Trettondagen är uppskattad i VIP Energy så 
finns det en risk att just ventilationselen kan vara överskattad. Gustavsson har också visat att ett 
ventilationssystem med värmeåtervinning är det som har störst påverkan på el för uppvärmning av huset, 
vilket kan innebära att primärenergianvändningen för passivhuset faktiskt kan vara lägre i verkligheten. 

Figur 37 tar dock upp en stor problematik när primärenergi beräknas genom primärenergifaktorer. 
Byggnader som endast använder el från vind- eller vattenkraft får väldigt låg primärenergianvändning, det 
skulle därför kunna konkurrera med fjärrvärmen. Dock är det nästintill omöjligt att avgöra exakt var elen 
kommer från som används i byggnaden vid ett givet tillfälle. När ett grönt elavtal tecknas mellan kund och 
elleverantör betyder det inte att kunden endast kommer att få el från vind- eller vattenkraft hem till sig. 

 
Figur 37 Primärenergianvändning för tre passivhus i olika scenarion 
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Det innebär snarare att kunden stödjer tillväxten och utvecklingen av förnybar energi och kan i många fall 
innebära att den mesta elen som kunden använder i alla fall kommer från kolkondensverk. En mycket 
intressant debattartikel som publicerades i Svenska Dagbladet tog upp detta problem och gick så långt 
som att kalla dessa elavtal för bluffar. (Eliasson & Brännlund, 2010) Författarna i artikeln menade att den 
förnybara elproduktionen i verkligheten är förbestämt och styrs av politiska incitaments. Bidraget från 
kunder som tecknar gröna elavtal gör egentligen ingen skillnad utan är ett sätt för elleverantörerna att öka 
sin marginal. Dessa är författarnas subjektiva uppfattning men anta att det stämmer, då skulle sådana hus 
som Oxtorget inte kunna anses som passivhus med låg primärenergianvändning. Passivhusen i Oxtorget 
skulle då enligt resonemanget endast använda el från elmixen som har mycket högre primärenergifaktor än 
el från vindkraft. 

6.2 Beräkning av primärenergifaktor 
Det finns idag inte en standardiserad metod att beräkna primärenergifaktor på i EU vilket leder till att 
olika länder kan beräkna primärenergifaktorer enligt egen nationell standard på exempelvis elmixen. Som 
Tabell 2 visar så skiljer sig primärenergifaktorerna för olika bränslen i Sverige (Miljöfaktaboken) och 
Tyskland (PHPP). Det finns många EU-standarder som behandlar beräkningen av primärenergifaktor 
men dessa är inte obligatoriska utan finns med som vägledning. Processen för beräkning av 
primärenergifaktor sker enligt Figur 38. 

En av dessa EU-standarder är EN 15603, där det finns informativa värden och förslag om hur 
primärenergi kan beräknas för byggnader. (Ecofys, 2011) Problematiken med primärenergifaktorer är att 
det är upp till varje land själv att sätta metoder på exempelvis distributionsförlusterna. När byggnader 
sedan ska jämföras med PHPP’s gräns för primärenergianvändning på 120 kWh/m2,år kan resultatet bli 
väldigt annorlunda vad som klassificeras som passivhus eller inte. Ett land som väljer att inte räkna med 
distributionsförluster kommer att ha lägre primärenergifaktorer än länder som väljer att räkna med det. 
Enligt ett webbseminarium från energikonsultföretaget Ecofys där olika länder har rådfrågats i EU 
gällande primärenergifaktor var resultatet för 2011 enligt Tabell 29. Primärenergifaktorerna gäller för 
elmixen. 

Tabell 29 Primärenergifaktorer för olika länder enligt Ecofys 

 Frankrike Tyskland Nederländerna Poland Spanien Sverige Storbritannien 

% Förnybar 
energi 

12,8 10,3 4,2 2,7 22,3 50,2 4,7 

Primärenergi- 
faktor 

2,58 2,6 2,56 3 2,6 2 2,92 

 

 
Figur 38 Beräkningsprocessen för primärenergi (Ecofys, 2011) 
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Spanien, Nederländerna och Frankrike har ungefär samma primärenergifaktor för elmixen men andelen 
förnybar energi skiljer rätt så mycket för dem. Detta är en följd av olika länders metoder för beräkningar 
av primärenergifaktor. Ett betydande beslut för ländernas slutliga primärenergifaktor för elmix är om 
länderna väljer att räkna förnybar energi som 0 i PEF eller 1. Det beslutet kommer idag inte från EU och 
är helt upp till länderna själva att fatta. I webbseminariet bekräftar moderatorerna också att användning av 
primärenergi inte är utbrett i Sverige och dokumentation för beräkning av primärenergifaktorn var svår att 
hitta. 

I FEBY 12 tas det upp något som kallas för viktad levererad energi och som beräknas enligt ekvation IV i 
avsnitt 2.5.1.1. Ekvationen ser ut som följande: 

!!"#$!" = !,! ⋅ !!" + !,! ⋅ !!!" + !,! ⋅ !!"#$ + !ö !≤ 50! !"ℎ !! !!"#$!(!"#$!!"#ä!"#$) 
Kravet för viktad energi gäller endast hus med icke renodlade uppvärmningssystem så som blandning av 
värmepump och fjärrvärmesystem (källa: fjärrvärmecentral och frånluftsvärmepump i kombination). I den 
viktade levererade energin ingår även fastighetselen. I FEBY står det att konstanterna för el, fjärrvärme 
och fjärrkyla kallas för energiformsfaktor och har tagits fram av en expertgrupp. De påminner väldigt 
mycket om primärenergifaktorerna som visades i Tabell 2. Det är möjligt att dessa finns med som ett 
försök att ta hänsyn till primärenergianvändningen. Det står dock inte tydligt att det är primärenergin som 
beräknas. Levererad (ej viktad) energi för renodlade system gäller följande ekvation: 

!!"#"$"$%& = (!!" ⋅ !!" + !!" ⋅ !!" + !!" ⋅ !!" + !!,! ⋅ !!,!) !≤ 63 !"ℎ !! !!"#$! 

där !!! också är så kallade energiformsfaktorer och kan hittas på hemsidan för Sveriges centrum för 
nollenergihus och visas i Tabell 30. (Sveriges centrum för nollenergihus, 2011) 

Tabell 30 Energiformsfaktorer enligt Sveriges centrum för nollenergihus 

Fjärrkyla 0,4 

Fjärrvärme 0,8 

Biobränsle, naturgas etc 1 

El 2,5 

 

Om energiformfaktorerna står följande, hämtad direkt från hemsidan för Sveriges centrum för 
nollenergihus: 

”Formfaktor är en värdering av olika energislag. Denna värdering är olika i olika länder och kan skilja sig lokalt, beroende 
på hur man alstrar energin. Följande värdering har gjorts av Sveriges centrum för Nollenergihus. Samma värden kommer 
användas i de danska byggreglerna 2015 för el och fjärrvärme.” 

Det går att ana att denna möjligtvis kan vara den svenska versionen av primärenergianvändning men där 
hushållselen inte ingår och är olika för renodlade och icke renodlade system. För jämförelsens skull har 
husen ovan även beräknats med en primärenergifaktor på 2, se Figur 39. Med en sänkt primärenergifaktor 
klarar fler hus gränsen för primärenergianvändning enligt Passivhaus Institut. Vilken primärenergifaktor 
som används är mycket viktig när primärenergianvändning ska beräknas. Om en nationell 
primärenergifaktor för el skulle finnas blir det enklare att jämföra primärenergianvändning för hus. 
Framförallt blir det mer rättvist eftersom olika faktorer för primärenergi inte kan användas för att 
manipulera resultatet. 
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Figur 39 Passivhusens primärenergianvändning med primärenergifaktor 2 för el 

 

6.3 Primärenergi vid energieffektivisering 
Vid energieffektiviseringar och ombyggnationer av byggnader är det intressant att titta på förändring i 
primärenergianvändning. Syftet med en energiåtgärd bör förutom att minska energianvändningen också 
arbeta för att minska miljöpåverkan, alltså primärenergianvändningen. För att ta reda på hur en åtgärd 
påverkar primärenergianvändning brukar energibesparingen multipliceras med primärenergifaktorn för 
marginalelen. I Sverige produceras marginalel oftast i kolkondenskraftverk vilket ger en hög 
primärenergifaktor. Denna metod är emellertid inte alltid rättvis och kan lätt utnyttjas av företag för att 
marknadsföra deras produkter. Tanken bakom är att elproduktionen räcker för att försörja de system som 
finns installerade i Sverige idag men varje liten förändring som ökar elanvändning skulle bidra till ökad 
marginalelproduktion. På samma sätt resoneras då att varje förändring som minskar elanvändningen skulle 
minska marginalelen. Det leder till att förändringar i systemet (byggnaden) får en större påverkan i teorin 
än vad de skulle ha fått i verkligheten. Anna Forsberg skriver i rapport 2008:25 från Statens offentliga 
utredningar att viktningsfaktorer för marginalel bör inte användas för att uppskatta effekter av 
energieffektiviseringar. (Statens offentliga utredningar, 2008) Enligt henne finns det också mycket 
forskning inom primärenergi men det är en mycket komplex fråga och det går inte att ange en enskild 
primärenergifaktor till en viss energibärare. Det går att konstatera att primärenergifaktorn för en och 
samma energibärare kan variera mycket beroende på vilka antagande som används, som diskuterades i 6.2. 
Vidare skriver hon att fler forskare har kommit fram till att även syftet och användningen för 
primärenergifaktorn spelar roll för vilket värde faktorn kommer att få. Största anledningen till varför 
viktningsfaktorerna för marginalel inte bör användas är, enligt Anna Forsberg, att de inte tar hänsyn till 
marknadens framtida utveckling vad gäller möjligheter och risker. Värdet på viktningsfaktorerna är 
baserade på vilka producenter för marginalel det finns idag men säger ingenting om hur utvecklingen 
kommer att vara om 10-20 år. Därför är det svårt att enbart med hjälp av denna bedöma om en 
investering är lönsam, både för ekonomin och miljön. Hennes åsikt är att den genomsnittliga 
viktningsfaktorn ska användas för både uppskattning av primärenergianvändningen för hus i drift och till 
att definiera målet med energieffektivisering.  
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7 Slutsats 
Det finns stor potential att minska primärenergianvändningen i bostadssektorn och det är möjligt att 
bygga passivhus i Sverige som klarar primärenergikravet enligt Passivhaus Institut. Genom att minska 
uppvärmningsbehovet, öka effektiviteten inom energiöverföringskedjorna, ökad användning av förnybar 
energi samt att använda mer trämaterial istället för betong och stål vid uppbyggnad kan 
primärenergianvändningen minskas. Driftsfasen av en byggnad är den fas som använder mest 
primärenergi och det är därför extra viktigt att minska energianvändningen under den fasen. För 
traditionella byggnader används mest energi till uppvärmningen men eftersom uppvärmningsbehovet är 
minskat i passivhus blir hushållselen det som förbrukar mest energi. Genom att installera energisnåla 
vitvaror samt skapa incitament för hyresgästerna att minska hushållselen är det möjligt att minska 
primärenergianvändning så att byggnaden klarar kravet från PHI på max 120 kWh/m2,år. Om möjlighet 
finns bör fjärrvärme användas som uppvärmningsalternativ. Primärenergifaktorerna varierar beroende på 
hur fjärrvärmen produceras men är generellt lägre än primärenergifaktorn för elmixen. Trots att 
primärenergifaktorn varierar för olika typer av fjärrvärme så är den skillnaden inte tillräckligt stor för att 
motivera att byta typ av fjärrvärme om det finns ekonomiska hinder. För den slutliga 
primärenergianvändningen är elen den parametern som betyder mest, som illustrerades i Figur 37. 
Konjunkturinstitutet har bedömt att användningen av hushållsel kommer att öka med 2,6 % per år fram 
till 2050. Dock kommer energieffektiviseringen av hushållselen att öka med 2,5 % per år vilket innebär att 
användningen av hushållselen kommer att öka något.  

Valet av uppvärmningssystem har inte den största men ändå en tämligen stor betydelse för byggnadens 
slutliga primärenergianvändning. Detta stöds av både broschyren ”Energianvändning i hemmet”, utgiven 
av SP och även av ”Energi och miljö” av L Gustavsson. Det är därför viktigt att ta hänsyn till 
primärenergianvändning vid val av uppvärmningssystem. I passivhus står uppvärmning och 
varmvattenberedning för 20-40% av den totala energianvändningen. De två uppvärmningssystem som blir 
alltmer vanliga idag är användning av fjärrvärme och värmepumpar. Det är inte helt enkelt att avgöra 
vilket system som är det mest miljövänliga systemet, som även konstaterats av rapporten 
”Koldioxidvärdering av energianvändning” från Energimyndigheten. (Energimyndigheten, 2008). 
Värmepumpar som enbart drivs av grön el har lägre primärenergianvändning än fjärrvärme som har 
fossila bränslen som uppvärmningskälla. Å andra sidan har värmepumpar som drivs med el från 
kolkondenskraft högre primärenergianvändning än fjärrvärme som värms upp med hjälp av spillvärme. 

Vid beräkning av primärenergianvändning gäller det att vara försiktig. Eftersom det inte finns en 
gemensam standard som alla länder följer i EU kan primärenergifaktorn vara olika för olika länder. 
Huruvida förnybar energi bidrar till primärenergianvändning eller inte är helt upp till landet själv att 
bestämma. Den resulterande primärenergifaktorn kan därför bli väldigt olika och det blir nästan orättvist 
att jämföra ett hus i Sverige med ett hus i Tyskland eller Spanien. 

I Sverige är det idag inte standard att använda primärenergi vid bedömning av en byggnads 
energieffektivitet och det är fullt förståeligt. Elmixen förändras hela tiden och andel förnybar el eller 
kondenskraft är inte heller konstant. Det är med andra ord väldigt svårt att bestämma en 
primärenergifaktor som är helt korrekt och kan implementeras i energideklarationer som det ser ut nu. 
Primärenergi är dock ett bra sätt att mäta energiprestandan på ett hus eftersom det inte bara tar hänsyn till 
hur mycket energi som används utan också var energin kommer från. Syftet med att bygga exempelvis 
passivhus, eller installera värmepump, eller bygga ut fjärrvärmenätet är att minska påverkan på miljön. Då 
känns det kontraproduktivt att samtidigt använda källor som kol eller olja för att producera den el 
och/eller värme som huset använder sig av. Det finns dock något som heter energiformsfaktor som 
används för att räkna ut en viktad energi till bygganden. Skillnaden mellan viktad energi och 
primärenergianvändning verkar vara att hushållselen inte ingår i den viktade energin utan endast 
fastighetselen. Denna tycks vara den svenska motsvarigheten till Passivhaus Instituts primärenergi. 
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