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Abstract 
 
 
 
The purpose of this project is to show how the building and property section can reach a 

sustainable development by reducing the energy use by EU:s directive of energy 

efficiency and the UN Convention. The second purpose is to present the technical 

solutions regarding ventilation and heating system that is being used in passive houses. 

This was done using 8 passive houses, 4 germany and 4 swedish passive houses. Even 

the international and Swedish system requirements for passive houses have been 

addressed in this project. The goal was also to explain how and why the mechanical 

system in passive houses has developed to the technology used today. Because the 

building and property section stands for 40% of the total energy consumption within 

the union, EU demands that member countries has to be more energy efficient to reduce 

energy consumption and therefore reduce greenhouse gases in the atmosphere. For this 

to be possible, all new buildings after 31 of december 2020 have to be nearly zero-

energy buildings, which becomes a national law in all EU member countries, according 

to the EU directive of energy performance of buildings. Ventilation system with heat 

recovery in passive houses has developed when it comes to heat exchangers and the 

electric motors in the ventilation unit. Within the heating system, a development has led 

to compact units where ventilation, heating and domestic hot water is integrated in the 

ventilation system. As technical systems combines with solar collectors, the heating 

system will become more efficient. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Sammanfattning  
 

Syftet med detta projektarbete var att visa hur byggnad- och fastighetssektorn kan nå 

hållbar utveckling genom att minska energianvändningen utifrån EU:s direktiv om bland 

annat energieffektivitet och FN:s klimatkonvention. Ett annat syfte var att presentera de 

tekniska lösningar gällande ventilation- och uppvärmningssystem som används i 

passivhus. Detta gjordes med hjälp av 8 passivhus, 4 tyska respektive 4 svenska 

passivhus. I arbetet har även de internationella och svenska kravspecifikationerna för 

passivhus tagits upp. Målet var också att förklara hur och varför de mekaniska systemen 

i passivhus har utvecklats till den teknik som används idag. Eftersom bostad- och 

fastighetssektorn står för 40 % av den totala energianvändningen inom Unionen kräver 

EU att medlemsländerna ska energieffektivisera, enligt EU-direktivet om 

energieffektivitet, inom denna sektor för att på så sätt minska energianvändningen och 

därmed minska växthusgaser i atmosfären. För att detta ska bli möjligt ska alla 

nybyggda hus efter 31 december 2020 vara nära nollenergibyggnader som blir en 

nationell lagstiftning i alla EU:s medlemsländer, enligt EU-direktivet om byggnaders 

energiprestanda. Ventilationssystem med värmeåtervinning i passivhus har utvecklats 

när det gäller värmeväxlare och de eldrivna motorerna i ventilationsaggregatet. Inom 

uppvärmningssystem har en utveckling lett fram till kompakta enheter där ventilation, 

värme och tappvarmvatten är integrerat i ventilationsaggregatet. Då tekniska system 

kombineras med solfångare blir uppvärmningssystemet mycket effektivt.  
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1 Inledning 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta projekt är att beskriva hur och varför klimatsystemen i passivhus har 

utvecklats till den teknik som nu används. Vidare är syftet med projektet att det kan 

ligga till grund för framtida forskning inom klimatsystemen, det vill säga ventilations- 

och uppvärmningssystem i passivhus. Syftet är också att presentera begreppet hållbar 

utveckling och hur det hänger ihop med begreppen passivhus och NNE-byggnader. 

 

Frågeställningarna är följaktligen: 

 

• Varifrån kommer begreppet hållbar utveckling och hur och på vilket sätt förenas 

det med passivhus och NNE-byggnader? 

• Vilken teknik används i passivhusets ventilation- och uppvärmningssystem idag? 

• Hur och varför har tekniken i ventilations- och uppvärmningssystemet utvecklats 

till den teknik som används idag? 

 

1.2 Mål 

Målet med projektet är att besvara ovan beskrivna frågeställningar för att få en mer 

ingående insikt om hur klimatsystemen har utvecklats i passivhus. Målet är också att 

visa om passivhus kan stå som modell för framtida NNE-hus och varför det är 

nödvändigt med NNE-hus i byggnad- och fastighetssektorn.  

1.3 Relevans  

Byggnad- och fastighetssektorn står för cirka 40 % av den totala energianvändningen 

inom EU. Det innebär att denna sektor står för motsvarande procentandel av det totala 

utsläppet av växthusgaser inom EU. För att EU:s mål om den globala 

temperaturökningen inte ska överstiga 2 grader Celsius jämfört med förindustriell nivå, 
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kräver EU enligt EPBD, EU:s byggnadsdirektiv, att byggnadsbeståndet ska 

energieffektiviseras (2010/31/EU). EPBD blir en nationell lagstiftning i alla EU:s 

medlemsländer där kravet för alla nybyggda hus från och med år 2021 ska vara NNE-

hus (nära nollenergihus), och offentliga byggnader ska vara NNE-hus från och med år 

2019. Det befintliga byggnadsbeståndet ska renoveras till NNE-hus till år 2050. Med en 

minskad energiåtgång i byggnad- och fastighetssektorn följer en hållbar och uthållig 

samhällsutveckling genom att utsläppen av växthusgaser minskar. 

 

Detta arbete har relevans för alla samhällsmedborgare eftersom en hållbar utveckling 

inom energiområdet angår oss alla och kommer att påverka oss alla. Arbetet blir ett 

bidrag för att lyfta fram dessa frågor om energibesparingar inom byggnad- och 

fastighetssektorn. Det är då nödvändigt att kartlägga de befintliga tekniska lösningar 

som finns för uppvärmning av luft och vatten i passivhus eftersom passivhus säkerligen 

blir en modell för NNE-hus. 

1.4 Metod och diskussion kring källor 

Vid ett inledande skede söktes relevant information på Regerings hemsida för att få en 

inblick i energipolitiken och arbetet för en hållbar utveckling. Därefter studerades 

hemsidor som IG Passivhus Sverige, Passivhuscentrum, Passivhusinstitutet, 

Projektdatabas och Passipedia för att ta reda på definitionen av ett passivhus och NNE-

hus. I projektdatabasen hämtades information om fyra tyska respektive fyra svenska 

passivhus. Passivhusen är utvalda på så sätt att de första passivhusen byggda i Tyskland 

och i Sverige ska jämföras med senare byggda passivhus fram till idag. Passivhusen är 

enbart utvalda efter byggår och är en blandning av enfamiljshus, flerfamiljshus och 

radhus. Detta för att få ett litet spann av olika mekaniska system som användes i början 

av 1990-talet och fram till år 2013. Passipedia är en vetenskaplig databas med relevanta 

artiklar och information om passivhus och den tillgängliga informationen (som man ej 

behöver betala för) har använts som källa i detta arbete. Vidare söktes relevanta artiklar 

i databasen Elsevier. För ytterligare kompletterande information användes 

energimyndigheten som källa. Alla dessa källor anses som trovärdiga källor. 
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2 Bakgrund 

2.1 Politiska beslut och överenskommelser på internationell nivå inom 

energiområdet 

FN:s första miljökonferens blev the UN Conference on the Human Environment, den så 

kallade Stockholmskonferensen hölls i Stockholm år 1972 där 113 länder var 

representerade. Under 60-talet började olika miljöskador bli uttalade runt om i världen 

med föroreningar av luft, jord och vatten samt rubbade ekosystem. Dessa förhållanden 

blev grunden för Stockholmskonferensen och startskottet för tankar om hållbar 

utveckling. Efter denna konferens följde flera konferenser, toppmöten, internationella 

avtal och konventioner i FN:s regi om den globala miljö- och energipolitiken. (FN-

förbundet, 2014) 

 

2.1.1 Begreppet hållbar utveckling  

År 1987 kom en rapport Vår gemensamma framtid som presenterades i den så kallade 

Brundtlandskommissionen. I denna rapport kom hållbar utveckling att bli ett begrepp 

som här fick sin internationella spridning och följande definition gjordes; ”En hållbar 

utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra 

kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”. (FN-förbundet, 

2014)  

 

Den största internationella konferensen om miljö och utveckling hölls i Rio de Janeiro, 

Brasilien, år 1992, även kallad Riokonferensen. Här fick begreppet hållbar utveckling stå 

för social-, ekonomisk- och ekologisk hållbarhet som samverkar med varandra. (FN-

förbundet, 2014) 
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Figur 1. Hållbar utveckling (egen bild) 

 
Kyotoprotokollet från år 1997 var juridiskt bindande för de 192 länder som 

undertecknade protokollet. Länderna har här förbundit sig att reducera sina utsläpp av 

växthusgaser med 5 procent mellan år 2008-2012 jämfört med utsläppen från år 1990. 

Vid ett senare FN-toppmöte som hölls i Köpenhamn, Danmark år 2009, enades 

medlemsländerna om 2-gradersmålet, vilket innebär att den globala 

temperaturökningen inte får överstiga 2 grader. 2-gradersmålet var dock inte en 

bindande målsättning. (FN-förbundet, 2014b) 

 

 
Figur 2. Kyotopyramiden. Källa: Swedisol, 2014. 

 

 
 

Välj 
energikälla 

Visa och 
reglera 

Utnyttja solenergin 

Minimera elbehovet 

Minimera värmebehovet 

Norska Sintef som är Skandinaviens 

största oberoende forskningsinstitut har 

tagit fram den så kallade 

Kyotopyramiden (Figur 2) vilken är en 

tolkning av Kyotoprotokollet år 1997. 

Kyotopyramiden har blivit välkänd i 

Skandinavien därför att den visar hur 

energianvändningen kan minskas i 

byggnader och fastigheter på ett enkelt 

och pedagogiskt sätt. (Swedisol, 2014) 

Riokonferensens mest väsentliga 

punkt blev Agenda 21 som är ett 

handlingsprogram där långsiktiga mål 

och riktlinjer arbetades fram för att nå 

hållbar utveckling. En 

klimatkonvention som handlar om 

klimatförändringar (UNFCCC) antogs 

också här. Denna låg till grund för det 

som senare resulterade i 

Kyotoprotokollet år 1997 i Kyoto, 

Japan. (FN-förbundet, 2014b) 
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2.1.2 EU:s mål 

FN:s ramkonvention om klimatförändringar (Klimatkonventionen) är en internationell 

klimatöverenskommelse om olika åtgärder för att i möjligaste mån stoppa 

klimatförändringar. Klimatförändringar är direkt kopplad till vår energianvändning som 

medför en ökad halt av koldioxid i atmosfären och ger en ökad växthuseffekt vilket i sin 

tur medför att jordens medeltemperatur ökar som ger upphov till negativa 

miljökonsekvenser. För att förhindra en rad olika negativa miljökonsekvenser får inte 

den globala temperaturökningen överstiga mer än 2°C jämfört med förindustriell nivå. 

EU:s mål, som är förenligt med Klimatkonventionens mål, är 202020-målen som innebär 

följande;  

• Unionens totala utsläpp av växthusgaser ska minska med 20 % fram till år 2020 

jämfört med utsläppen från år 1990. 

• Unionens totala primärenergianvändning ska minska med 20 % fram till år 2020 

jämfört med år 1990. 

• Unionens totala energianvändning ska motsvara 20 % av förnybara energikällor 

fram till år 2020. (2010/31/EU) 

2.1.3 EU-direktiv om energieffektivitet och byggnaders energiprestanda  

EU-direktivet om energieffektivitet (EED) 

Eftersom EU:s medlemsländer måste komma i mål med en minskad primärenergianvändning 

med 20 % till år 2020, jämfört med år 1990, så måste energieffektiviteten öka inom unionen 

på grund av att Europeiska rådets slutsatser om prognoser gällande 

primärenergianvändningen inte har varit tillräcklig för att uppnå besparingsmålet med 20 %. 

För att EU ska uppnå den globala konventionens miljömål och besparingsmålet med 20 % är 

det befintliga byggnadsbeståndet av primärt intresse eftersom det utgör den största 

enskilda potentiella sektorn för energibesparingar. Detta blev utgångspunkten för det så 

kallade energieffektiviseringsmålet. Byggnad- och fastighetssektorn står nämligen för 40 % 

av unionens totala energianvändning. Energieffektivitetsmålet måste uppnås fram till år 

2020 vilket innebär att EU har beslutat om 2020-strategin för smart och hållbar tillväxt för 

att energieffektiviteten ska öka med 20 % fram till år 2020. Medlemsstaterna måste här 

ange nationella mål för minskning av koldioxidutsläpp även fast man inte kommit så långt 

med utsläppsreduceringen som var planerat för år 2011 för att uppnå besparingsmålet på 20 
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% år 2020. Därför måste nu medlemsländerna öka takten på energieffektiviteten för att 

kunna uppnå det planerade besparingsmålet. (2012/27/EU). 

 

Unionens mål till år 2050 är att minska utsläppen av växthusgaser med 80-95 % jämfört 

med år 1990. Genom att unionen energieffektiviserar byggnad- och fastighetssektorn 

kommer detta medföra en tryggare energiförsörjning genom ett minskat behov av 

importerad primärenergi och därmed kommer minskningen av växthusgaser ske på ett 

kostnadseffektivt sätt. (2012/27/EU). 
 

EU-direktivet om byggnaders energiprestanda (EPBD) 

EU föreskriver i detta direktiv att alla medlemsländer ska se till att uppförda byggnader 

efter 31 december 2020 ska vara NNE-byggnader. Att förbättra det befintliga och 

framtida byggnadsbeståndets energiprestanda är unionens mål. Efter år 2020 ska en 

kostnadseffektiv totalrenovering av byggnadsbeståndet göras så att en mycket god 

energiprestanda kan uppnås. När det gäller statliga byggnader ska de ha en årlig 

renoveringstakt på 3 % av den totala golvytan så att minimikravet för energiprestanda 

uppfylls.  

 

I EU-direktivet EPBD beskrivs byggnadens energiprestanda som den beräknade eller 

uppmätta energimängden som krävs för att uppfylla behovet av energi för normalt bruk 

för byggnaden. Byggnaders energiprestanda avser: 

• termiska egenskaper 

• värme- och luftkonditionsanläggningar 

• användning av energi från förnyelsebara energikällor 

• passiv uppvärmning och kylelement 

• skuggning 

• luftkvalitet inomhus 

• tillräckligt naturligt ljus 

• byggnadens utformning 

 

Beräkningen av energiprestanda bör omfatta hela året och inte enbart under 

vinterhalvåret.  
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Nya byggnader ska också uppfylla minimikrav när det gäller energiprestanda och även 

befintliga byggnader som ska genomgå en större renovering.  

 

När det gäller den totala energiprestandan ska systemkrav fastställas för att 

installationssystemens energianvändning ska kunna optimeras i byggnaden.  

Systemkraven avser: 

• värmesystem  

• varmvattensystem  

• luftkonditioneringssystem 

• stora ventilationssystem  

 

Mätinstrument ska installeras i byggnader som visar energianvändningen och där 

energianvändaren själv kan reglera sin energiförbrukning. (2010/31/EU) 

 

2.1.4 EU:s utmaningar för medlemsländerna om hållbar utveckling  

En av EU 2020-strategins mål är en utmaning för medlemsländerna idag, nämligen 

målet om energieffektivitet. Den stora frågan är om detta mål blir uppfyllt till år 2020. 

Enligt Europakommissionen kommer inte medlemsländerna att uppnå målet om 

energieffektivitet om inte ytterligare ansträngningar görs nu. Med nuvarande politik 

kommer endast hälften av energieffektivitetsmålet vara uppfyllt till år 2020. (European 

Commission, 2011) 

 

Från och med år 2021 har EU beslutat om att alla nybyggnationer skall vara NNE-

byggnader. En renovering av det befintliga byggnadsbeståndet är en finansiell utmaning 

som behöver nationella finansieringssystem för att förverkligas. (European Commission, 

2011) 

 

För att nå ett varaktigt och effektivt system bland annat hus med låga koldioxidutsläpp 

kommer det behövas omfattande investeringar varje år, de närmaste 40 åren, med 270. 

000 000 000 euro per år vilket motsvarar 1,5 % av EU:s BNP per år. Detta utgör en 

toppinvestering utöver aktuella investeringar vilket motsvarar 19 % av EU:s BNP år 

2009. (European Commission, 2011) 
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2.2 Politiska beslut och överenskommelser på nationell nivå inom energiområdet 

Sveriges energipolitik går i linje med EU:s energipolitik som har som mål att utveckla ett 

energisystem som innefattar ekologisk hållbarhet och trygg energiförsörjning med 

energipriser som är konkurrenskraftiga.  (Energiläget, 2013) 

  

EU:s energieffektiviseringsdirektiv (2012/27/EU) ställer krav på medlemsländerna att 

anta vägledande nationella mål för energieffektivisering för att EU-målet om 20 % 

energieffektivisering till år 2020 ska uppnås. Detta direktiv ska vara implementerat i 

svensk lagstiftning senast 5 juni 2014. Regeringskansliet har tillsammans med Statens 

energimyndighet, Boverket, Energimarknadsinspektionen och Swedac utarbetat förslag 

till genomförande av energieffektiviseringsdirektivet i Sverige. Bland annat 

energimätning av värme, kyla och tappvarmvatten ska lagstiftas. (Regeringen, 2014) 

 

När det gäller energieffektivitet inom byggnad- och fastighetssektorn så är nivån för 

NNE-byggnaders energikrav, enligt energihushållskraven i BBR 2012, ännu ej fastlagd.   

 

I EU:s energieffektiviseringsdirektiv (2012/27/EU) från år 2012 finns ett direktiv för 

eko-design och energimärkning som innebär att de produkter som inte uppfyller energi-

, miljö- och märkningskrav inte får säljas på EU:s gemensamma marknad.  (Energiläget, 

2013) 

 

Ett passivhus kräver komponenter som till exempel kyl/frys, tvättmaskin, diskmaskin 

etc. som är energimärkta och eko-designade. Det innebär att de är energisnåla och 

minskar energianvändningen i huset. De senaste energimärkningarna är A+, A++ och A+++ 

där A+++ är den mest energieffektiva produkten. För eko-designade produkter gäller 

energi- och resurseffektivitet inom vissa uppsatta gränser. (Energimyndigheten, 2014) 

 

Sveriges politiska beslut och överenskommelser inom energiområdet, som EU-

direktiven föreskriver medlemsländerna, innehåller olika konkreta verktyg som till 

exempel NNE-byggnader för att Sverige för sin del ska bidra till att målen med EU-

direktiven ska kunna bli verkliga. Det yttersta målet för EU och medlemsländerna är det 

globala konventionens miljömål som är 2-gradersmålet. Det är detta EU:s 
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medlemsländer ska uppnå genom alla internationella direktiv och nationella åtgärder 

inom energiområdet.  

 

2.2.1 De svenska miljömålen gällande byggnad- och fastighetssektorn 

Svenska Regeringen har idag 16 olika miljökvalitetsmål varav två av dem är God bebyggd 

miljö och Begränsad miljöpåverkan. Dessa miljökvalitetsmål är viktiga för byggnad- och 

fastighetssektorn eftersom denna sektor har stor potential för energieffektivisering och 

därmed minskad påverkan på miljön. 

 

När det gäller bostäders och lokalers totala energianvändning ska den minska med 20 % 

till år 2020 respektive 50 % till år 2050 per uppvärmd area-enhet och dessa siffror är 

relaterade till 1995 års energianvändning. Energin som används i byggnader och lokaler 

bör komma från förnybar energi. Detta är svenska delmål i miljökvalitetsmålet God 

bebyggd miljö. (Energimyndigheten, 2014b) 

När det gäller miljökvalitetsmålet Begränsad miljöpåverkan handlar det om att halten av 

växthusgaser i atmosfären ska vara på en nivå så att klimatpåverkan inte ger upphov till 

negativa skadeverkningar på miljön. Detta är förenligt med Klimatkonventionen. 

(Miljömål, 2014)  

 
 

2.2.2 Svensk lagstiftning om NNE-byggnader 

Den nationella handlingsplanen om NNE-byggnader omfattar fyra delar vars avsikt är 

att öka antalet av NNE-byggnader i Sverige. Den första delen handlar om en svensk 

tillämpning om begreppet NNE-byggnad. Enligt Regeringens skrivelse 2011/12:131 ska 

energihushållningskraven skärpas jämfört med 2011-års byggregler. Den andra delen 

handlar om att främja åtgärder för att nå ökad kunskap samt att kunna effektivt 

genomföra arbetet med NNE-byggnader. Den tredje delen handlar om etappmål och en 

kontrollstation år 2015. Etappmålen handlar om förbättrad energiprestanda för nya 

byggnader och kontrollstationen är till för att analysera olika frågor bland annat olika 

styrmedel som främjar förnybar energi. Den sista delen avser förnybar energi i NNE-

byggnader. (Regeringens skrivelse 2011/12:131, 2011) 
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Nära noll energi-nivån för NNE-byggnader, vars nivå ännu ej är bestämd, kommer att 

vara rättsligt bindande för alla nya byggnaders energihushållningskrav från år 2021. 

Nya byggnader som ägs och används av offentliga myndigheter ska vara NNE-byggnader 

år 2019. (Regeringens skrivelse 2011/12:131, 2011) 

 
 

3 Litteraturstudie 

3.1 Vad är ett passivhus? 

Passivhus är ett byggkoncept för att uppnå högsta möjliga termiska komfort till lägsta 

totalkostnad. Den exakta internationella definitionen av ett passivhus från år 1989 är 

följande:  

 

“Ett passivhus är en byggnad för vilken termisk komfort kan uppnås endast genom 

förvärmning eller förkylning av det friskluftstillskott som krävs för en god 

inomhusluftkvalite, utan behov av återcirkulerad luft.” (Passipedia, 2014) 

 

Ett passivhus har fem grundprinciper; värmeisolering, 3-glasfönster, ventilationssystem 

med värmeåtervinning, lufttätt klimatskal (ytterskal) och fri från köldbryggor. 

Passivhusets fönster och klimatskal (grundplatta, ytterväggar, ytterdörrar och tak) har 

låga U-värden som gör att passivhuset blir välisolerat vilket i sin tur gör att önskad 

värme kan hållas inne och oönskad värme kan hållas ute. Genom att passivhuset har ett 

välisolerat klimatskal medför det att värmeförlusterna minskar i huset vilket gör att 

passivhuset blir energisnålt i drift. Värmebehovet uppgår till en femtedel i passivhus 

jämfört med ett konventionellt hus. Passivhuset värms upp genom “gratis värme”, det 

vill säga genom passiv solenergi och intern värmeenergi. Passiv solenergi 

(solinstrålning) kommer in genom passivhusets fönster och bidrar därmed till husets 

uppvärmning. Den interna värmeenergin som alstras i passivhuset kommer från 

personer som vistas i huset och elektriska apparater som används. Ett högeffektivt 

ventilationssystem tillvaratar och återvinner värmen i huset genom en värmeväxlare, i 

ventilationsaggregatet, som överför 80-90 % av värmen i frånluften (den gamla luften) 

till tilluften (den friska luften). (Passipedia, 2014b) 

 



 11 

Under varma dagar behöver inte luften värmeväxlas i ventilationsaggregatet. Den har en 

by-pass funktion som gör det möjligt för de boende att slå på och av värmeväxlaren. För 

att förhindra att det blir för varmt i huset utnyttjas solavskärmning vid passivhusets 

fönster. På sommarhalvåret kan en solfångare täcka värme- och 

tappvarmvattenbehovet. 

Förutom den passiva värmen behöver passivhuset tillskott av värme, under kalla dagar 

och när solfångaren inte räcker till, och denna kan komma från till exempel direktel, 

fjärrvärme eller värmepump. Det finns inga specifika krav på val av värmesystem utan 

det väljs individuellt för varje passivhusbygge. (Passivhuscentrum, 2014) 

 

Passivhusets värmesystem kan delas upp i två funktioner, dels uppvärmning av luften 

dels uppvärmning av tappvattnet. Enligt den internationella definitionen ska 

uppvärmningsbehovet maximalt vara 15 kWh/m2 år, men siffran gäller ej för 

uppvärmning av tappvarmvatten. Passivhus kännetecknas av hög komfort och god 

kvalitet. Det innebär en stabil inomhustemperatur med ren och frisk luft samt frånvaro 

av kallras och köldbryggor. Det minskade energibehovet i ett passivhus bidrar till 

minskade utsläpp av växthusgaser i atmosfären och på så sätt blir passivhuset 

ekonomiskt lönsamt och miljövänligt.(Passipedia, 2014b) 
 

 

 

 

 
Figur 3. Illustration av passivhus. Källa: Passivhuscentrum 
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3.2 Vad är ett NNE-hus? 

Ett NNE-hus står för nära noll energi-hus som är ett hus med mycket hög 

energiprestanda och lågt värmebehov. Den tillförda energin bör komma från 

förnyelsebara energikällor. Ett NNE-hus ska uppfylla kraven för ett välisolerat 

klimatskal och ett effektivt ventilationssystem med hög värmeåtervinning. I motsats till 

passivhus ska NNE-hus, under ett år, inte göra över med mer energi än vad huset själv 

kan producera. (2010/31/EU). Exempel på NNE-hus kommer att redovisas längre fram i 

arbetet, under kapitel 3.4. 

 

Begreppet NNE-byggnad måste definieras, genom nationella planer, från teori till 

praktisk tillämpning för att antalet NNE-byggnader kraftigt ska kunna öka. Det som EU 

föreskriver i EPBD om NNE-byggnader är att de ska ha en mycket hög energiprestanda 

och den nära noll eller låga energimängden, som behöver tillföras, ska produceras på 

plats eller i närheten av byggnaden samt att denna energi ska komma från förnyelsebara 

energikällor. Detta lämnar stora utrymmen för egna tolkningar om vad begreppet NNE-

byggnad egentligen innebär i praktiken. En fråga som kräver svar är om definitionen om 

NNE-byggnad är tillräckligt flexibel för att en övergång av passivhuskonceptet ska 

kunna göras, det vill säga kan passivhus stå som modell för NNE-byggnader? (Principles 

for nearly zero-energy buildings, 2011) 

 

Det finns tre olika tänkbara principer gällande NNE-byggnader. Det handlar om 

energibehovet, andelen förnybara energikällor och CO2-utsläpp. Var och en av dessa 

principer måste ha tydliga gränsvärden. När det gäller CO2-utsläppen för NNE- 

byggnader bör det vara under 3 kg CO2/ m2 år för att EU:s ambitiösa och långsiktiga 

klimatmål ska kunna uppnås. Det krävs också ett paradigmskifte när det gäller att gå 

från fossilbränslebaserade energisystem till energisystem med förnybara energikällor. 

För att uppnå EU:s mål ska den nära nollmängden energi som behöver tillföras NNE-

huset komma från förnybara källor med ett intervall på 50 - 90 %. (Principles for nearly 

zero-energy buildings, 2011) 
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3.3 Kravspecifikationer för passivhus 

Under detta avsnitt presenteras de internationella och de svenska kravspecifikationerna 

för passivhus.  

3.3.1 Internationella kravspecifikationer för passivhus  

De internationella kriterierna för passivhus är utarbetade år 1989 av tyska 

passivhusinstitutet (PHI). Dessa kriterier står fast än idag och har inte ändrats sedan år 

1989. Det som är av huvudintresse är att byggnadens värmebehov ska vara mindre eller 

lika med 15 kWh/m2år och att effektbehovet genom uppvärmning av luftburet system 

ska vara mindre än eller lika med 10 W/m2. Här följer samtliga kriterier från PHI: 

 
Internationella kriterier för passivhus (1989) 

Länder Tyskland, Schweiz, Österrike, Belgien, Nederländerna, 
Frankrike, Italien, Storbritannien, Polen, Danmark, 
Finland (delvis), Norge (delvis), Sverige (delvis) med 
flera.  

Specifik energianvändning Nybyggnationers värmebehov: max 15 kWh/m2 år, 
gäller ej varmvattenanvändning och val av 
uppvärmningssystem.  
Renoverade byggnaders värmebehov: max 25 
kWh/m2 år. 

Primärenergi Total primärenergianvändning (uppvärmning, 
varmvatten, kylning, fastighetsel, och hushållsel): 120 
kWh/m2 år. 
Primärenergifaktorer*; 

• El: 2,6 (olika beroende på elmixen, i Sverige 
2,0) 

• Pellets: 0,2 
• Fjärrvärme: ca 0,7-1.3 

 
* Primärenergifaktorerna är olika viktade beroende på 
intressenter. Dessa värden är hämtade från IG Passivhus Sverige.  

Effekt  Effektbehov:  
Gäller endast uppvärmning med luftburet system: 10 
W/m2. 

Lufttäthet  Lufttätheten ska vara < 0,6 luftomsättningar/ h, vid 
trycket +/- 50 Pa och huset skall provtryckas av 
oberoende instans.  

Energiberäkningsprogram PHPP* 

 
*PHPP beskrivs under avsnitt 3.3.4. 

Värmevinster, indata 
energiberäkningar  

För värmebehov: 2,1 W/m2 (från människor) 
För effektbehov: 1,6 W/m2 (från elektriska apparater) 

Area, indata 
energiberäkningar 

Referensarea: boarea som är innanför klimatskalet. 
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Köldbryggor, indata 
energiberäkningar  

Köldbryggsfrihet: (genomsnitt W/m, K).  
Gäller yttermått. 
Beräkningsprogram: HEAT, Therm, Flixo 

Klimatmetoder & klimatdata, 
indata energiberäkningar 

Två klimatsituationer: 
• Kallaste dag med sol 
• Måttligt kallt och mulet 

Dagen med större effektbehov används.  
Klimatdata taget från till exempel Meteonorm eller 
SMHI. 

U-värden, ytter 
byggnadsdelar 

U<0,15 W/m2K 

U-värden, fönster Uw<0,80 W/m2K 
Uw,mont<0,85 W/m2K (inbyggd) 
Certifierade fönster rekommenderas.  

Rumstemperatur C för certifieringen. 
Övertemperatur sommar Maximalt 10 % av sommarhalvårsdagar temperaturer 

> C 
Ventilation uppvärmning FTX*: 

(aggregat) 
Certifierade FTX-aggregat rekommenderas.  
 
SFP** < 1,62 kW/(m3/s) 
 
Värms huset med luft får inte tilluftstemperaturen 
överstiga . 
Rekommenderat minimum tilluftflöde: 
30 m3/(person, h). 
 
Värmedistribution: Luft eller vatten. 
Värmesystem: Alla tänkbara men helst förnyelsebar 
energi.  
 
*FTX= fläktstyrd från- och tilluftventilation med 
värmeåtervinning.  
 
**SFP står för Specific Fan Power och är ett mått som anger 
fläktens eller aggregatets energieffektivitet. SFP-värdet bör inte 
vara högre än 2 kW/(m3/s) och ju lägre desto mer energieffektiv 
är fläkten/aggregatet. 
 

Ljud Max 25 dB i bostadsutrymme 
Max 35 dB i klädkammare, ventilationssystem mm  
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Övrigt  Det finns mer än 40 000 byggda passivhus, uppmätt 
och utvärderat under 20 år.  
Certifiering av; 

• Tusentals byggnader 
• Hundratals komponenter 
• Mer än 2000 personer är certifierade 

passivhusexperter 
Källa: IG Passivhus Sverige, 2014. 

3.3.2 Svenska kravspecifikationer för passivhus 

Energimyndigheten gav Forum för energieffektiva byggnader (FEBY) år 2005/2006 i 

uppdrag att tillsammans med byggnad- och fastighetsbranschen hitta passande 

kravspecifikationer för passivhus och lågenergihus i Sverige. Det fanns en osäkerhet 

bland byggherrar och entreprenörer om den internationella standarden (PHI) skulle 

passa för svenska förhållanden, därför beslöt man att utgå från PHI men den reviderades 

för att anpassas till det nordiska klimatet. Resultatet blev en svensk kravspecifikation 

FEBY12 som gäller idag, men den är en reviderad upplaga från både år 2009 och 2007. 

Det specifika med FEBY-kraven är att Sverige är indelat i 3 olika klimatzoner som har 

olika värden för värmebehovet och effektbehovet.  

 

 
Figur 4. Sveriges klimatzoner. Källa: Nollhus, 2014 

 
Det finns också en uppdelning mellan bostäder och lokaler vad gäller olika krav för 

energianvändningen. Här följer FEBY kraven för bostäder: 

 
Svenska kriterier för passivhus enligt FEBY12 
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Länder Sverige  
Specifik energianvändning Energianvändning i bostäder (< 400 m2) för värme 

inklusive varmvatten och fastighetsel, krav: 
 
För byggnader med renodlade system* 

 
Icke eluppvärmda bostäder: 
Zon 1: 58 kWh/m2år 
Zon 2: 54 kWh/m2år 
Zon 3: 50 kWh/m2år 
 
Eluppvärmda bostäder: 
Zon 1: 29 kWh/m2år 
Zon 2: 27 kWh/m2år 
Zon 3: 25 kWh/m2år 
 
* Renodlade system innebär att byggnaden enbart har 
elvärmebaserade system eller enbart icke-elvärmebaserade 
system. Om byggnaden inte har ett renodlat system kommer 
kraven för den specifika energianvändningen att se annorlunda ut 
eftersom de viktas mellan olika energislag.  

Primärenergi Primärenergi exklusive hushållsel. 
 
Primärenergifaktorer; 

• El: 2,0 (viktat* 2,5) 
• Biobränsle, naturgas med mera: 1,0 
• Fjärrkyla: 0,4 (viktat*) 
• Fjärrvärme: 1,0 (viktat* 0,8) 

Olika värden för primärenergifaktorerna gäller för 
olika kommuner beroende på till exempel hur 
fjärrvärme tillverkas. 
 
* Viktad energi är summan av den köpta energin med hänsyn till 
energiformsfaktorer. 

Effekt  Gällande effektbehov finns nytt krav för 
värmeförlusttal vilket är att byggnadens specifika 
värmeförluster vid dimensionerad 
vinterutetemperatur, DVUT, och inomhustemperatur 
på 21 grader. 
Värmeförlusttalet är beroende av 
transmissionsförluster, läckflöde, och 
ventilationsförluster (exklusive interna vinster och 
solenergi) 
 
Byggnader: 
Zon 1: 17 W/m2 
Zon 2: 16 W/m2 

Zon 3: 15 W/m2 
 

Lufttäthet  q50 < 0,3 l/s m2 
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Energiberäkningsprogram VIP+, Enorm, IDA, DEROB, PHPP med mera. 
Värmevinster, indata 
energiberäkningar  

Ca 4 W/m2 

Area, indata 
energiberäkningar 

 ATemp (temperatur >10 grader) 
Innerväggar ingår i ytan.   

Köldbryggor, indata 
energiberäkningar  

Inga speciella krav men innermått gäller. 

Klimatmetoder & 
klimatdata, indata 
energiberäkningar 

DVUT 
Tidskonstanter 3, 6, 12 dygn beroende på 
konstruktionen.  

U-värden, ytter 
byggnadsdelar 

U<0,15 W/m2K 

U-värden, fönster Uw<0,80 W/m2K  

Rumstemperatur 21 grader Celsius 
Övertemperatur sommar Solvärmefaktor, SVF,  

Ventilation uppvärmning SFP enligt BBR: 
FTX*: 2,0 kW/(m3/s) 
FT*: 1,5 kW/(m3/s) 
FX*: 1,0 kW/(m3/s) 
F*: 0,6 kW/(m3/s) 
 
Ventilationsaggregat bör vara försedda med fasta 
mätuttag för luftflöden. 
 
SFP-värdet för ventilation, elanvändning för pumpar, 
belysning samt övrig el ska sammanställas för att 
kunna redovisas i en årsenergikalkyl och kontrollplan.  
 
* Utförligare beskrivning vad som menas med FTX, FT, FX och F 
finns i avsnitt 3.5.2 Ventilationssystem.  

Ljud Minst ljudklass B enligt SS 02 52 67 gällande sovrum 
och vardagsrum. 

Övrigt  Hundratals lägenheter byggda i Sverige. 
 
Sedan år 2001 då Lindås-projektet byggdes är 
passivhus uppmätta och utvärderade.  
 
Alla passivhus har dock inte uppfyllt kraven om energi, 
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komfort och kvalitet enligt FEBY:s definition.  

Källa: IG Passivhus Sverige, 2014. 
 

3.3.3 Energideklaration 

Europakommissionen beslöt att införa krav på energideklarationer för att främja 

energieffektivitet. 

 

År 2006 kom en svensk lag (2006:985) om att nybyggda hus ska ha en energideklaration 

och att även hus som ska säljas måste energideklareras. Denna lag underlättar för 

köpare att se byggnadens energieffektivitet och energianvändning. (Riksdagen, 2006) 

 

En ny utformning av energideklarationen kom 1 januari 2014 som innebär att 

byggnader kommer att energiklassas och det finns 7 olika energiklasser från A till G, där 

en byggnad med energiklass A är energieffektivast. Deklarationen avser bland annat 

byggnadens energiprestanda och uppvärmningssystem. (Boverket, 2014) 

 

3.3.4 Certifiering  

För att göra en certifiering behövs en oberoende certifierare som använder det Excel-

baserade beräkningsprogrammet Passive House Planning Package (PHPP). 

Projekteringsprogrammet har utvecklats av Passivhaus Institut, Tyskland. Om 

passivhuset enligt PHPP uppfyller kravspecifikationerna, enligt den internationella 

standarden för passivhus, blir passivhuset certifierat. Passivhaus Institut i Tyskland har 

sedan år 1997 utfärdat certifikat för passivhus med hjälp av PHPP. (Passivhaus, 2014) 

 

3.4 Historisk bakgrund  

Redan på 1970-talet byggdes föregångare till dagens passivhus-koncept i Sverige och i 

andra länder där klimatskal och olika tekniska system implementerades för att minska 

energianvändningen och att tillvarata passiv värme. Utvärderingar och mätningar har 
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skett av dessa hus så att erfarenheter från dessa byggnader har kunnat komma till 

användning i senare projekt.  (Glad, 2006) 

 

De första passivhusen som byggdes sedan 1970-talet hade olika problem med till 

exempel inomhusluftens kvalitet som inte var bra, där luftfuktigheten medförde 

mögeltillväxt i synnerhet på ställen av byggnader som inte var tillräckligt isolerade. Det 

fanns också problem med köldbryggor och kallras. Detta tillsammans ledde fram till att 

det var nödvändigt med installation av mekanisk ventilation. (Feist m, fl., 2005) 

 

I slutet på 1980-talet samarbetade Wolfgang Feist, en tysk forskare, och Bo Adamson, en 

svensk forskare, för att bygga ett energisnålt hus. Iden var att bygga ett hus med ett 

välisolerat klimatskal, det vill säga väggar, tak, grund, fönster och ytterdörrar med låga 

U-värden, så att den interna värmeenergin och solenergin kunde täcka värmebehovet i 

huset. Den interna värmeenergin är den energi som alstras av personer och elektriska 

apparater i huset. För att återvinna denna interna värmeenergi krävdes ett högeffektivt 

ventilationssystem med en värmeväxlare dels för att återvinna värmen men också för att 

få frisk och fräsch luft i huset. Ett värmesystem för tappvarmvatten i huset var också 

nödvändigt. Resultatet av denna kombination blev ett så kallat passivhus. Tysklands 

första passivhus byggdes år 1991 i Darmstadt, enligt det moderna passivhus-konceptet. 

I Sverige byggdes passivhus med denna modell i Lindås Park år 2001. (Glad, 2006) 

 

En beskrivning av fyra tyska passivhus respektive fyra svenska passivhus med avseende 

på dess teknik kommer att presenteras i kronologisk ordning från år 1991 fram till idag i 

följande text. Informationen är hämtad från Passive House Databas om inget annat anges.  
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3.4.1 Tyska passivhus 

 
Bild 5. Passivhuset i Darmstadt. Källa: Passivhaus, 2014 

 
Generell information 
Byggnadstyp Radhus 
Plats Darmstadt Kranichstein (Hessen) 
Area 156 m2 

Konstruktions-typ Byggsten 
Byggnadsår 1991 
Övrig beskrivning Certifierat passivhus enligt PHI. Det första 

moderna passivhuset. 
Termisk komfort 
Vägg U-värde=0,14 W/m2K 
Grund U-värde=0,13 W/m2K 
Tak U-värde=0,10 W/m2K 
Fönster Uw-värde=0,78 W/m2K 
Dörr Ud-värde= 0,78 W/m2K 
Mekaniska system 
Ventilation Kontrollerat ventilationssystem med 

uppmätt värmeåtervinning på 80 % 
Värmesystem En väggmonterande kondenserande 

panna (12 kW) för hela radhuset och en 
mycket liten radiator på innerväggarna. 

Tappvarmvatten Plan solfångare som stöds av gasdriven 
kondenserande panna. 

PHPP-värden 
Lufttäthet n50=0,22/h 
Årligt värmebehov 14 kWh/m2år 
Effektbehov 10 W/m2 

Primärenergibehov  61 kWh/m2år (värmesystem, 
tappvarmvatten, hushållsel och extra el 
beräknas enligt PHPP) 
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Bild 6. Passivhuset i Rheinmünster-Schwarzach. Källa: Passivhaus, 2014 

 
Generell information 
Byggnadstyp Radhus 
Plats Rheinmünster-Schwarzach (Baden-

Württemberg) 
Area 145 m2 

Konstruktions-typ Isolerad betong 
Byggnadsår 1998 
Övrig beskrivning Certifierat passivhus enligt PHI. 
Termisk komfort 
Vägg U-värde=0,11 W/m2K 
Grund U-värde=0,16 W/m2K 
Tak U-värde=0,10 W/m2K 
Fönster Uw-värde=0,80 W/m2K 
Dörr Ud-värde= 0,85 W/m2K 
Mekaniska system 
Ventilation Kontrollerat ventilationssystem med 

värmeåtervinning och uppströms luft- 
jordvärmeväxlare.  

Värmesystem Kompletterande uppvärmning med ett 
värmebatteri i tilluften. Badrum och kök 
har omkopplingsbar el-driven golvvärme.  

Tappvarmvatten Varmvatten från restvärmen i frånluften. 
PHPP-värden 
Lufttäthet n50=0,2/h 
Årligt värmebehov 14 kWh/m2år 
Effektbehov 8 W/m2 

Primärenergibehov  84 kWh/m2år (värmesystem, 
tappvarmvatten, hushållsel och extra el 
beräknas enligt PHPP) 
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Bild 7. Passivhuset i Hamburg. Källa: Pasivhaus, 2014 

 
Generell information 
Byggnadstyp Fristående hus 
Plats Hamburg 
Area 187 m2 

Konstruktions-typ Betong 
Byggnadsår 2004 
Övrig beskrivning Certifierat passivhus enligt PHI 
Termisk komfort 
Vägg U-värde=0,106 W/m2K 
Grund U-värde=0,094 W/m2K. 
Tak U-värde=0,063 W/m2K 
Fönster Uw-värde=0,79 W/m2K 
Dörr Ud-värde= 0,80 W/m2K 
Mekaniska system 
Ventilation Kontrollerat ventilationssystem med en 

värmeåtervinning på 92 %.   
Värmesystem Separerad låg tempererad-oljepanna i 

huset intill, värme och 
varmvattenledningar. 

Tappvarmvatten Separerad låg tempererad-oljepanna i 
huset intill, värme och 
varmvattenledningar. 

PHPP-värden 
Lufttäthet n50=0,6/h 
Årligt värmebehov 15 kWh/m2år 
Effektbehov - 
Primärenergibehov  106 kWh/m2år (värmesystem, 

tappvarmvatten, hushållsel och extra el 
beräknas enligt PHPP). 
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Bild 8.  Passsivhuset i Jesteburg. Källa: Passivhaus, 2014 

 
Generell information 
Byggnadstyp Enfamiljshus 
Plats Jesteburg (Niedersachsen) 
Area 133 m2 

Konstruktions-typ Byggsten 
Byggnadsår 2011 
Övrig beskrivning Certifierat passivhus enligt den 

internationella definitionen. 
Termisk komfort 
Vägg U-värde=0,074 W/m2K 
Grund U-värde=0,077 W/m2K 
Tak U-värde=0,074 W/m2K. 
Fönster Uw-värde=0,73 W/m2K. 
Dörr Ud-värde= 0,78 W/m2K 
Mekaniska system 
Ventilation Kontrollerat ventilationssystem med en 

värmeåtervinning på 90 %. 
Värmesystem Värmepump och golvvärme. 
Tappvarmvatten Värmepump och lagring. 
PHPP-värden 
Lufttäthet n50=0,5/h 
Årligt värmebehov 15 kWh/m2år 
Effektbehov 11 W/m2 

Primärenergibehov  104 kWh/m2år (värmesystem, 
tappvarmvatten, hushållsel och extra el 
beräknas enligt PHPP) 
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3.4.2 Svenska passivhus  
 

 
Bild 9. Passivhuset i Lindås Park. Källa: arkitekt.se 2014 

 
Generell information 
Byggnadstyp Radhus  
Plats Lindås Park, Göteborg 
Area 120 m2/lgh 
Konstruktions-typ Trä  
Byggnadsår 2001 
Övrig beskrivning Huset klarar FEBY:s kravspecifikationer 

för passivhus (Passivhuscentrum, 2014) 
Termisk komfort 
Vägg U-värde=0,10 W/m2K (Energikontoret) 
Grund U-värde=0,09 W/m2K 
Tak U-värde=0,08 W/m2K 
Fönster U-värde=0,85 W/m2K 
Dörr U-värde=0,80 W/m2K 
Mekaniska system 
Ventilation Ventilationssystemet, FTX-system, har en 

värmeväxlare och ett integrerat 
luftvärmebatteri (900 W). 
Luftvärmebatteriet används när värmen 
från solen, hushållsapparater och 
människor inte räcker till. FTX-systemet 
har en verkningsgrad mellan 78 % till 87 
%. - 

Värmesystem Luftvärmebatteri (900 W), det vill säga 
luftburet värmesystem.  

Tappvarmvatten Solfångare (5 m2/lgh) som täcker 40 % av 
värmebehovet för tappvattnet. Resterande 
tappvatten värms upp av en elpatron.  

Uppmätta värden 
Lufttäthet - 
Årligt värmebehov 19 kWh/m2år 
Effektbehov - 
Primärenergibehov  68 kWh/m2år (värmesystem, 

tappvarmvatten och hushållsel) 
Källa: (Glad m. Fl. 2003) 
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Bild 10. Passivhuset i kvarteret Oxtorget. Källa: Nyteknik, 2014 

 
Generell information 
Byggnadstyp Flerbostadshus (40-lägenheter) 
Plats Kvarteret Oxtorget, Värnamo. 
Area - 

Konstruktions-typ Betong 
Byggnadsår 2005/2006 
Övrig beskrivning Huset klarar FEBY:s kravspecifikationer 

för passivhus (Passivhuscentrum, 2014) 
Termisk komfort 
Vägg U-värde=0,10 W/m2K 
Grund U-värde=0,10 W/m2K 
Tak U-värde=0,08 W/m2K 
Fönster U-värde=0,90 - 1,00 W/m2K 
Dörr U-värde= 0,60 W/m2K 
Mekaniska system 
Ventilation Kontrollerat ventilationssystem, FTX-

system med en värmeåtervinning på 85 % 
(Enligt tillverkaren). 

Värmesystem Eldrivet eftervärmningsbatteri som har en 
varierande maximal effekt på 900 W 
respektive 1800 W beroende på 
lägenhetens storlek. 

Tappvarmvatten Solfångare installerad på taket och för 
ytterligare uppvärmning av tappvattnet 
används en elpatron.  

Uppmätta-värden 
Lufttäthet - 
Årligt värmebehov -  
Effektbehov -  
Primärenergibehov  80 kWh/m2år (värmesystem, 

tappvarmvatten och hushållsel) 
Källa: (Energikontoret, 2005; Passivhuscentrum, 2014) 
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Bild 11. Passivhuset i Upplands Väsby. Källa: Passivhaus, 2014 

 
Generell information 
Byggnadstyp Enfamiljshus 
Plats Upplands Väsby, Stockholm län. 
Area 176 m2 

Konstruktions-typ Trä och murverk 
Byggnadsår 2011 
Övrig beskrivning Det första enfamiljshuset som är 

certifierat passivhus enligt den 
internationella definitionen.  
Solceller har installerats på taket och 
generar lika mycket sol-el (16 kWh/m2år) 
som huset behöver för köpt energi 
(varmvatten, värme och fastighetsel). 
Därför anses detta hus vara ett NNE-hus 
(Fiskarhedenvillan, 2012).  

Termisk komfort 
Vägg U-värde=0,096 W/m2K 
Grund U-värde=0,11 W/m2K 
Tak U-värde=0,073 W/m2K 
Fönster Uw-värde=0,706 W/m2K 
Dörr Ud-värde= 0,72 W/m2K 
Mekaniska system 
Ventilation Kontrollerat ventilationssystem, FTX-

aggregat, med en värmeåtervinning på 94 
%. 

Värmesystem Mini-bergvärmepump (3 kW) 
Tappvarmvatten Mini-bergvärmepump (3 kW) 
PHPP-värden 
Lufttäthet n50=0,22/h 
Årligt värmebehov 14 kWh/m2år 
Effektbehov 10 W/m2 

Primärenergibehov  87 kWh/m2år (värmesystem, 
tappvarmvatten, hushållsel och extra el) 
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Bild 12. Passivhuset i Lysekil. Källa: Passivhaus, 2014 

 
Generell information 
Byggnadstyp Flerfamiljshus 
Plats Lysekil, Östergötlands län 
Area 288 m2 

Konstruktions-typ Trä 
Byggnadsår 2013 
Övrig beskrivning - 
Termisk komfort 
Vägg U-värde=0,102 W/m2K 
Grund U-värde=0,113 W/m2K 
Tak U-värde=0,094W/m2K 
Fönster Uw-värde=0,96 W/m2K 
Dörr Ud-värde= 0,65 W/m2K 
Mekaniska system 
Ventilation Kontrollerat ventilationssystem med en 

värmeåtervinning på 81 %.  
Värmesystem Plan solfångare (48 m2) värmer upp en 25 

000 liters vattentank samt fjärrvärme 
används vid behov då solvärmen ej klarar 
uppvärmningen.  

Tappvarmvatten Tappvattnet värms upp av fjärrvärme. 
PHPP-värden 
Lufttäthet n50=0,20/h 
Årligt värmebehov 21 kWh/m2år 
Effektbehov 10 W/m2 

Primärenergibehov  94 kWh/m2år (värmesystem, 
tappvarmvatten, hushållsel och extra el) 

 

3.5 Beskrivningar av tekniska system i de presenterade passivhusen  

I detta avsnitt beskrivs närmare de tekniska system som ovan redovisade passivhus 

använder som värmesystem och ventilationssystem.  
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3.5.1 Ventilationssystem 

Ventilationssystem med värmeåtervinning i passivhus är nödvändigt för att uppfylla 

kraven för ett bra och hälsosamt inomhusklimat samt har det en betydelsefull roll för 

energibesparingar (Passipedia, 2014c).  

 

Det finns en rad olika ventilationssystem bland annat: 

• (S) = självdragsventilation. 

• (F) = fläktventilation där frånluftflödena är fläktstyrda. 

• (FT) = fläktventilation där från- och tilluftflödena är fläktstyrda. 

• (FX) = F-ventilation med värmeåtervinning. 

• (FTX) = FT-ventilation med värmeåtervinning.  

 

Av dessa olika ventilationstekniker är det FTX-systemet som används i passivhus där 

ventilationen också är kontrollerad. Kontrollerad ventilation möjliggör en korrekt 

fördelning av den friska tilluften i alla rum i passivhuset och bortför fukt och 

föroreningar från badrum och kök på ett säkert sätt (Passipedia, 2014d).  

Ett FTX-system är en från- och tilluftventilation med värmeåtervinning som sker med 

hjälp av en värmeväxlare. Det innebär att värmen från frånluften återvinns genom att 

frånluften går genom ett värmeåtervinningsaggregat där frånluften värmer upp den 

kalla tilluften som tas in i huset. Detta sker med hjälp av en frånluftsfläkt och en 

tilluftsfläkt där luftflödena möts (i separata rör) i värmeåtervinningsaggregatet så att 

värme kan överföras. Denna lösning med värmeåtervinning är energieffektivt. 

(Energimyndigheten, 2014c) 

 

 
Bild 14. Illustration av ett FTX-system. Källa: Energimyndigheten, 2014 
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3.5.2 Uppvärmningssystem för luft och tappvarmvatten 

3.5.2.1 Värmepump 

Med en värmepump kan olika värmekällor från berg, jord, luft och vatten, där lagrad 

solenergi finns, användas för uppvärmning av byggnader och tappvattnet. En 

värmepump tar alltså upp värme från en värmekälla med låg temperatur och avger 

värme vid en högre temperatur. Det är i kondensorn som värmeavgivningen sker.  

 

En värmepump är en kompressordriven förångningsprocess som består av fem 

huvudkomponenter: kondensor, kompressor, förångare, strypanordning och ett 

köldmedium. Värmepumpen med dess huvudkomponenter kan betraktas som ett slutet 

system där köldmediet, som vanligtvis är en vätska, cirkulerar. Kompressorn gör att det 

blir ett högre tryck på kondensordelen och ett lägre tryck på förångardelen. På grund av 

den uppkomna tryckskillnaden blir det en temperaturskillnad i värmepumpen. I 

förångaren, som är en värmeväxlare, överförs värmen från värmekällan till det 

gasformiga köldmediet. När köldmediet når kompressorn komprimeras gasen som då 

får ett högre tryck och därmed stiger temperaturen. I kondensorn kondenseras gasen till 

vätska och här avges värmen till värmesystemet. Det flytande köldmediet kommer 

sedan till strypanordningen som har till uppgift att igenom rätt mängd köldmedium så 

att tryckskillnaden upprätthålls i systemet. Det som händer med köldmediet efter att ha 

passerat strypanordningen är att den förångas på grund av det låga trycket vilket 

medför att temperaturen sjunker. Därefter börjar processen om på nytt. En värmepump 

har en värmefaktor, COP (Coefficient Of Performance), på cirka 3, vilket innebär att för 1 

kWh köpt energi genererar värmepumpen 3 kWh värmeenergi. Värmefaktorn 

motsvarar värmepumpens verkningsgrad. (Ekroth & Granryd, 2010) 
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Bild 13. Kompressordriven förångningsprocess. Källa: Havtun, 2013 

3.5.2.2 Solceller och solfångare 

Solceller och plana solfångare är konstruktioner som tar tillvara solinstrålningen. När 

det gäller solceller genererar den elektricitet och tekniken benämns sol-el, medan 

solfångare omvandlar solinstrålningen till värme och varmvatten och benämns 

solvärme. Det finns flera typer av solceller bland annat kristallin kiselcell och när flera 

solceller kopplas ihop till moduler kallas de för solpaneler. (Andrén, Persson & 

Lennermo, 2012)  

 

Den plana solfångaren är den vanligaste typen i Sverige. Verkningsgraden är cirka 13 % 

(Energimyndigheten, 2014d). Plan solfångare har en välisolerad ram-konstruktion som 

är bärande och där placeras absorbatorn vilken är den del som omvandlar solljuset till 

värme. Absorbatorn brukar vanligtvis bestå av koppar och/eller aluminium. På 

solfångarens baksida finns en rörslinga som är fylld av glykol/vatten som själva 

värmebäraren i solfångaren. Snö och is är inget problem då solfångarens undersida 

värmer upp glaset på ovansidan så att avdunstning sker. Solfångaren dimensioneras 

efter storleken på ackumulatortanken och vise versa. För att täcka de flesta hushålls 

tappvarmvattenbehov sommartid krävs en solfångare på 8-12 m2 och en 

ackumulatortank på 500-750 liter. (Svensk solenergi, 2004) 

 

3.5.2.3 Fjärrvärme 

Fjärrvärme produceras i kraftvärmeverk samtidigt som el produceras. Denna värme 

distribueras genom ett kulvertnät (nätverk av nedgrävda ledningar för varmt vatten) till 
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användarna. Det behövs två värmeväxlare: en för tappvarmvatten och en för värme. 

Svensk fjärrvärme produceras numera av biobränslen som till exempel pellets och flis. 

Det sker på ett miljövänligt och kontrollerat sätt. (Energimyndigheten, 2014e) 

 

3.5.2.4 Golvvärme 

Golvvärme kan antingen vara luftburen, vattenburen eller bestå av elslingor. Golvvärme 

fungerar utmärkt tillsammans med värmepump och solvärme. Genom att golven i ett 

hus har en stor yta blir golvvärme energieffektivt genom att värmesystemets 

temperatur kan hållas låg på grund av den stora värmeavgivande ytan. 

(Energimyndigheten, 2014f) 

 

3.6 Utveckling av ventilationssystem  

Byggnader med passivhuskonceptet har medfört en utveckling av ventilationssystem. 

Uppvärmning av luft via ventilationssystem är en viktig komponent i passivhus. Därför 

är det nödvändigt med högeffektiva värmeväxlare som är integrerade i 

ventilationssystemet. Från början användes plattvärmeväxlare som senare förbättrades 

till en motströmsvärmeväxlare. I denna används fyra rektangulära kanalsidor där 

tillufts- och frånluftsflöden strömmar och värme överförs. Plattvärmeväxlaren har 

endast två rektangulära kanalsidor.  I motströmsvärmeväxlaren når verkningsgraden 

upp till 92 %. En vanlig korsvärmeväxlare, där tillufts- och frånluftsflöden korsar 

varandra, har visat sig vara icke lämplig i passivhus på grund av att verkningsgraden är 

cirka 50 %. Det finns även alternativa värmeväxlare till exempel jordvärmeväxlare men 

dessa typer av värmeväxlare bör inte vara överdimensionerade. Det har visat sig vara 

mer kostnadseffektivt att använda en högeffektiv värmeväxlare som till exempel 

motströmsvärmeväxlaren än att använda en kombination av till exempel 

plattvärmeväxlare och jordvärmeväxlare. I ventilationssystemet är tillufts- och 

frånluftsflödena fläktstyrda och dessa fläktar har eldrivna likströmsmotorer. Dessa 

motorer har en högre verkningsgrad än asynkronmotorer som är elektriska motorer för 

växelspänning. (Feist m.fl., 2005)  
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3.7 Utveckling av uppvärmningssystem  

Konventionella uppvärmningssystem som till exempel fjärrvärme, berg/jord-

värmepump, frånluftvärmepump och solfångare kan användas i passivhus. 

Utvecklingen inom uppvärmningssystem har lett fram till kompakta enheter, det vill 

säga kombinerade aggregat för ventilation, värme och tappvarmvatten. (Passipedia, 

2014e) 

 

Med ett kompakt ventilationsaggregat kan följande lösningar generera värme; kompakt 

värmepump, kompakt kylaggregat (kondenserande panna) och värmegenerator som 

baseras på biobränsle till exempel halmpellets. (Passipedia, 2014c) 

 

Det finns även andra alternativ som har utvecklats förutom kompakta 

ventilationsaggregat och det är koncept med gas som energikälla, trä-pellets-kaminer 

eller innovativa elektriska system. System som kombineras med solfångare är mycket 

effektiva. (Passipedia, 2014c) 

 

 

4 Resultat  

4.1 Analys och diskussion 

 

För att NNE-byggnader ska kunna öka i antal behöver kunskap och information spridas 

och det är bråttom därför att det är mindre än 7 år kvar innan EU-direktivet om 

byggnaders energiprestanda träder i kraft, det vill säga att alla nybyggda hus från och 

med 2021 ska vara NNE-byggnader. Fortfarande är inte NNE-byggnaders energikrav 

fastställda och det är viktigt att det snarast blir fastställt så att entreprenörer och NNE-

byggare vet vilka krav som ställs. Det är viktigt att ta fram lärdomar från 

passivhusbyggen som har låga uppvärmningsbehov för att på så sätt skynda på 

utvecklingen av mer effektiv teknik av ventilation- och uppvärmningssystem i 

byggnader. Enligt de internationella kriterier för passivhus ska den totala 

primärenergianvändningen vara högst 120 kWh/m2 år och vad ska motsvarande siffra 

gälla för NNE-hus, ja det vet vi inte. Det vi vet är att siffran ska ligga nära noll. Det verkar 
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vara ett stort steg att ta mellan passivhusets primärenergianvändning och NNE-husets 

användning av primärenergi. Eftersom värmebehovet i ett passivhus enbart uppgår till 

en femtedel jämfört med värmebehovet i ett konventionellt hus, kommer säkerligen 

passivhuset stå som modell för NNE-hus. Passivhusets fem grundprinciper och de 

systemkrav som ställs för NNE-byggnader, enligt EU-direktivet om byggnaders 

energiprestanda, har stora likheter bland annat passiv uppvärmning och kylelement 

samt termiska egenskaper.  

 

Ett av de presenterade passivhusen är enfamiljshuset i Upplands Väsby, Stockholms län, 

som är ett exempel på en NNE-byggnad. Tack vare solcellerna på taket som genererar 16 

kWh/ m2 år och att den köpta energin till huset uppgår till samma siffra blir huset ett 

NNE-hus på grund av att den producerade sol-elen är lika med den köpta energin räknat 

under året. Lösningen på NNE-husproblematiken kan vara att huset själv producerar 

den energi som huset själv gör av med för att komma ner till en nära noll energinivå. Om 

hela byggnadsbeståndet är NNE-hus och principen är att man själv producerar samma 

mängd el under året som man själv köper in för att uppnå nära noll energinivån så 

innebär detta att det blir en obalans i utbud och efterfrågan på primärenergi. Då alla 

behöver köpa primärenergi under kalla och solfattiga dagar och då alla kan och vill sälja 

sin överskottsel varma och solrika dagar ut till el-nätet, kommer det att påverka 

energisystemet på olika sätt. Utöver NNE-byggnader så krävs ett energisystem som är 

hållbart och uthålligt genom att det är baserat på förnyelsebara energikällor. 

Energisystemet måste vara anpassat till en byggnad- och fastighetssektor som kommer 

att ha ett lågt värmebehov i framtiden.  

 

Tanken med de åtta passivhusen, som presenteras i arbetet, var att kunna se om det 

fanns någon utveckling i passivhusens ventilation- och uppvärmningssystem över tid. 

Då alla passivhusen använder sig av olika uppvärmningssystem är det svårt att se någon 

utveckling i tekniken i detta. Det fodras ett betydligt större material för att hitta en röd 

tråd när det gäller utvecklingen av de mekaniska systemen i passivhus. Det kan vara så 

att det geografiska läget för passivhusbyggnaden spelar en stor roll av valet för 

uppvärmningssystem.  

 



 34 

Ett av passivhusen är anslutet till fjärrvärmenätet. Det ger tankar om inte just 

fjärrvärmeanslutning är fördelaktigt för passivhus i tätorter. I områden där det är 

möjligt att ansluta sig till fjärrvärmenätet är det fördelaktigt med tanke på att fjärrvärme 

som uppvärmningskälla är ett miljövänligt alternativ på grund av att primärenergin 

består av biobränslen. Det finns dock ett problem i detta och det är att 

uppvärmningsbehovet är relativt litet i jämförelse med tappvarmvattenbehovet vilket 

gör att fjärrvärmeproducenten har en ojämn efterfrågan under året som icke är 

önskvärd. Under kalla dagar behövs ett tillskott för uppvärmningsbehovet så kallad 

spetsvärme och då har fjärrvärmenätet en hög belastning medan under varma dagar har 

fjärrvärmenätet en låg belastning vilket kan innebära att det inte blir ekonomiskt 

lönsamt för fjärrvärmeproducenten. Detta kanske kan påverka abonnemangspriset så 

att det blir ofördelaktigt för den enskilde husägaren att ansluta sig till fjärrvärmenätet.  

 

När det gäller de internationella och svenska kriterierna för passivhus är de 

internationella kriterierna klarare i sin utformning och mera precisa än vad de svenska 

kriterierna är. De sistnämnda kriterierna är svårare att förstå därför att de är oprecisa, 

röriga, tar upp för mycket fakta så det blir att svårt att särskilja vad som egentligen 

avses. De svenska kriterierna är också indelade i tre olika klimatzoner vilket man kan 

ifrågasätta om det är nödvändigt. Istället för att ha olika tillåtna gränsvärden för den 

specifika energianvändningen och värmebehovet i passivhusen kanske det hade varit 

bättre med ett klimatskal som har en tjockare isolering. Då man utarbetade de svenska 

kriterierna för passivhus till vad de står för idag har alltför stora resurser lagts ner på 

detta arbete då man kunde ha tagit de internationella kriterierna istället för att utarbeta 

svenska kriterier. Dessa resurser kunde ha lagts på styrmedel som information för att 

öka antalet passivhus/NNE-hus i Sverige, samt på forskning och utveckling för att få 

fram bättre och effektivare mekaniska system i passivhus/NNE-hus.  

 

Det är inte bara nya byggnader som ska vara NNE-hus från och med år 2021 utan även 

det befintliga byggnadsbeståndets energiprestanda ska förbättras genom en 

totalrenovering till år 2050 för att mycket god energiprestanda ska uppnås vilket är 

Unionens mål. Denna totalrenovering kommer att kräva stora investeringar av EU:s 

medlemsländer men det kommer samtidigt innebära att många nya arbetstillfällen 

skapas inom Unionen vilket är positivt.  
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Genom att unionen minskar sin primärenergianvändning, som en effekt av 

energieffektiviseringen inom byggnad- och fastighetssektorn, så kommer unionen att 

dra fördel av detta i två aspekter. Den första aspekten handlar om ett minskat 

koldioxidutsläpp i atmosfären vilket innebär en bromsad växthuseffekt som medför att 

icke-önskvärda klimatförändringar, som får negativa miljökonsekvenser, förhindras. 

Den andra aspekten handlar om unionens minskade behov av primärenergi. Då EU:s 

primärenergianvändning minskar så minskar också behovet av import av primärenergi 

till EU:s medlemsländer. Detta innebär att EU blir mer självständig och oberoende av 

omvärlden och mindre sårbar än vad man är idag när det gäller import av energi. Detta 

blir en stor vinst för EU:s självständighet men även en stor vinst för miljön. För att nå 

fram till dessa mål som även innebär hållbar utveckling är det nödvändigt med NNE-

byggnader i EU:s byggnadsbestånd.  

 

 

4.2 Slutsats 

Slutsatserna är följande: 

 

Begreppet hållbar utveckling introducerades första gången i Brundtlandskommissionen 

år 1987 i rapporten Vår gemensamma framtid. Här definierades begreppet hållbar 

utveckling för första gången, men tankar om hållbar utveckling hade funnits långt 

tidigare i samband med att miljöproblemen i världen blev uppenbara. I Riokonferensen 

år 1992 splittrades hållbar utveckling i tre aspekter social-, ekonomisk- och ekologisk 

hållbarhet som tillsammans fick stå för begreppet hållbar utveckling i fortsättningen. 

Hållbar utveckling kom att knytas till bland annat växthusgaser genom 

Klimatkommissionens mål om att stoppa klimatförändringar, där den globala 

temperaturökningen inte får överstiga mer än 2 grader jämfört med förindustriell nivå, 

är viktigt för att förhindra negativa miljökonsekvenser. Utsläpp av växthusgaser är 

direkt kopplad till vår energianvändning och därför har EU beslutat om mål som är 

20/20/20-målen som bland annat handlar om att Unionens totala 

primärenergianvändning ska minska med 20 % till år 2020. Dessutom föreskriver EU i 

EED att byggnadsbeståndet ska energieffektiviseras med 20 % till år 2020. Eftersom 

byggnad- och fastighetssektorn står för 40 % av Unionens totala energianvändning har 
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byggnadsbeståndet stor potential för energibesparingar genom att bygga energisnåla 

hus som passivhus och NNE-hus. Passivhus är ett byggkoncept som bland genom 

värmeisolering och ventilation med värmeåtervinning har ett mycket lägre värmebehov 

jämfört med konventionella hus. NNE-byggnader som ska ha en mycket hög 

energiprestanda kommer att vara avgörande för att nå EU:s och Klimatkommissionens 

energi- och klimatmål.  

 

Passivhusens ventilationssystem är ett kontrollerat ventilationssystem med 

värmeåtervinning där en värmeväxlare används för att tillvarata och återvinna värmen 

som finns i huset. I de åtta presenterade passivhusen har alla ventilationssystem med 

värmeåtervinning vilket också har visat sig vara nödvändigt då passivhusets klimatskal 

är välisolerat. Uppvärmningssystemen i passivhus skiljer sig från varje passivhusbygge i 

de presenterade åtta husen.  

 

För att förebygga mögeltillväxt samt problem med köldbryggor och kallras blev det 

nödvändigt med mekanisk ventilation. Ett högeffektivt ventilationssystem är nödvändigt 

för att återvinna värmen men också för att få in frisk luft i huset. Utvecklingen av 

ventilationssystemet har genomgått en förändring när det gäller värmeväxlaren och den 

eldrivna motorn. Från början användes plattvärmeväxlare som senare förbättrades till 

en motströmsvärmeväxlare som har högre verkningsgrad. Asynkronmotorer som är 

elektriska motorer för växelspänning har visat sig ha lägre verkningsgrad än eldrivna 

likströmsmotorer som driver fläktarna i ventilationssystemets tilluft- och 

frånluftsflöden. Utvecklingen av ventilationssystemet har medfört ökade 

verkningsgrader. 

 

När det gäller uppvärmningssystemen i passivhus kan både konventionella och 

utvecklade uppvärmningssystem användas. Kompakta enheter är kombinerade aggregat 

för ventilation, värme och tappvatten är utvecklad teknik inom uppvärmningssystem 

som används i passivhus. De uppvärmningssystem som kompletteras med solfångare är 

mycket effektiva eftersom uppvärmningsbehovet är litet i ett passivhus. Tekniken som 

eftersträvas är ett alltmer effektivt uppvärmningssystem för att få ner det årliga värme- 

och effektbehovet som ska enligt den internationella definitionen ligga på max 15 kWh/ 

m2 år respektive 10 W/m2.  
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