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Sammanfattning

Passivhus är en vidareutveckling av ett energisnålt hus, där man genom extra tjock isolering, 
hög kvalitet på dörrar och fönster samt husets planlösning minimerar beroende att köpa energi
för uppvärmning. Passivhus har krav på uppvärmningsbehovet samt 
primärenergiförbrukningen. En princip för passivhus är att de inte ska vara krångligare eller 
obekvämare att bo i än vanliga hus.

Lindås Park är ett bostadsområde som består av 20 st. radhus som ligger en bit utanför 
Göteborg. Radhuset klarar kraven för ett passivhus, det enda värmesystem som är installerat 
är en eftervärmare till FTX-systemet på 900 W.

De passiva hus som byggts i Sverige har gemensamt är att de ligger i södra delen av Sverige 
eller nära kusten, dvs. delar av Sverige där klimatet är mildare. Att bygga ett passivhus på en 
mer ogynnsam plats t.ex. Karlstad innebär att huset måste dimensionera om för att tåla 
klimatet.

Arbetet ska ge en ekonomisk jämförelse mellan hus i Karlstad; passivhus och hus byggda med
BBRs minimikrav på isolering av klimatskalet. För att avgöra om det är ekonomiskt 
genomförbart att bygga passivhus i Karlstad.

Arbetet omfattar 8 st olika alternativ på lägenhetsmodeller som alla utgår från Lindås Parks 
planlösning. De alternativ som arbetet tar upp är följande:

(1) Arbetets referensbyggnad, Lindås Park i Göteborg
(2) Referensbyggnaden placerad i Karlstad
(3) Referensbyggnaden placerad i Karlstad med omdimensionerat klimatskal.
(4) Referensbyggnaden placerad i Karlstad med FT ventilation & omdimensionerat klimatskal.
(5) Referensbyggnaden placerad i Karlstad med omdimensionerat klimatskal & 
fjärrvärmevärmd eftervärmare till ventilationen
(6) Referensbyggnaden placerad i Karlstad med installerade radiatorer & FT ventilation samt 
isoleringstjocklek enligt BBRs rekommendationer
(7) Referensbyggnaden placerad i Karlstad med installerade radiatorer & isoleringstjocklek 
enligt BBRs rekommendationer
(8) Referensbyggnaden placerad i Karlstad som saknar eftervärmare till ventilationen samt med 
omdimensionerat klimatskal.

Kostnadsberäkningen utgår från konstruktionskostnaden av klimatskal, installation av 
fjärrvärme och ventilation. Driftkostnaden beror på energikostnader från ventilation och 
uppvärmning. Även hyresintäkter är medräknade i kostnadsberäkningen. Energiberäkningarna 
är utföra i Enorm och konstruktionskostnader är beräknade med hjälp av BidCon.

Resultatet visar att det inte går att uppföra ett hus som helt saknar tillförsel av köpt energi för 
att hålla inomhus temperaturen, samt att ett passivhus med lika effektivt uppvärmningssystem 
som i Lindås Park inte går att bygga i Karlstad.

För att kunna tjäna på att bygga ett passivhus i Karlstad så behövs en minskning av 
energiförlusterna igenom fönster och ventilation, genom en omdimensionering av fönsterareor 
eller högre U-värden i fönstren. Ventilationens effektförlust behöver minskas kraftigt, genom 
en effektivisering av FTX-systemet eller minskade eller ändrade krav på ventilation.



Abstract

Passive houses is a futherdeveopment of houses with low energy consumption, with thicker 
insulation, high quality doors and windows and the planning of the house the passive house 
minimizies the need to buy energy for heating. The passive houses have requirements of 
heating need and primary energy consumption. A princip of the passive house is that it is not 
going to be more complex or uncomfortably to live in then normal houses.

Lindås Park is a housing area consisting of 20 terrace houses to the south of Gothenburg. The 
Terrace houses meets the requirements of a passive house, the only heating heating installed 
in the appartments is conected to the ventilation with 900 W.

The passive houses that has been buildt in Sweden is lying in the southern part or near the 
coast, part in Sweden with milder climate. To build a passve house in a less favourable place, 
such as Karlstad would imply a need to redimension the house to withstand the climate.

The work will give a economical compariosion between houses in Karlstad; Passive houses 
and houses buildt with BBR;s lowest requirements to the insulation of the house. To 
determine if a passive house is economical to build in Karlstad.

The work consists of 8 different alternatives for appartments whom all are based on Lindås 
Park planning. The diffent alternatives are the following:

(1) The referens building, Lindås Park in Gothenburg
(2) The referens building placed in Karlstad
(3) The referens building placed in Karlstad with redimensioned insulation.
(4) The referens building placed in Karlstad with normal ventilation and redimensioned 

insulation
(5) The referens building placed in Karlstad with redimensioned insulation and district heating 

connected to the ventilation
(6) The referens building placed in Karlstad with radiators, a normal ventilation and insulation 

meeting the requirements of BBR
(7) The referens building placed in Karlstad with radiators and insulation meeting the 

rquirements of BBR
(8) The referens building placed in Karlstad with no heating connected to the ventilation and 

redimensioned insulation

The cost calculation is based upon the construction costs of the insulation, installation of 
district heating and ventilation. Management costs includes ventilation and heating. Energy 
calculations has been made in Enorm and construction costs have been made in BidCon.

The results shows that it is not possible to build a house with no need to buy heating and that 
a passive house is not possible to build in Karlstad.

To be able to make money from building passive houses in Karlstad one need a deduction of 
energyloses through windows and ventilation. Either with smaller windows or better quality 
windows. Energy loses through ventilation need a great reduction, either with better 
ventilation or lessen or changed requirements.
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1 Bakgrund

Passivhus är en vidareutveckling av ett energisnålt hus, där man genom extra tjock isolering, 
hög kvalitet på dörrar och fönster samt husets planlösning undviker beroende av tillförsel av 
energi utifrån. Namnet passivhus kommer ifrån att huset framförallt ska värmas upp av 
passiva källor, dvs. av den energi som kommer från människor samt den energi som kommer 
som en biprodukt från övriga aktiviteter, som t.ex. matlagning och förvaring. Energisnåla hus 
började byggas i Tyskland pga energisparningsförordningar och miljöskydd. Ett passivhus 
behöver en tiondel av den energi som går åt till att värma upp ett normalt hus. De krav som 
finns på ett passivhus är att uppvärmningsbehovet inte får överstiga 15 kWh/m2 & år, samt att 
primärenergiförbrukningen inte får överstiga 120 kWh/m2 & år. En annan princip för 
passivhus är att de inte ska vara krångligare eller obekvämare att bo i än ett vanligt hus. I 
Tyskland har man byggt passivhus med positivt resultat och även i Sverige finns ett par 
exempel på hus som uppnår passivhusets krav1. De som har byggt passivhus i Sverige är 
Egnahemsbolaget utanför Göteborg, Finnvedsbostäder i Värnamo, Vårgårdahus i Lidköping, 
Eksta bostads AB i Frilleås samt Landskronahem.2

Den stora ekonomiska vinst som görs i ett passivhus i jämförelse med ett mer traditionellt hus 
är det minskade energibehovet i husets brukarstadium. Ett Passivhus har inte samma behov av 
ett installerat värmesystem (t.ex. radiatorer), men behöver ett mer kontrollerat 
ventilationssystem, för att minimera energiförluster genom ventilationen samt behålla en 
behaglig boendemiljö. Ett Passivhus klimatskal; dörrar, fönster, tak, väggar och golv kräver 
mer isolering för att klara av att hålla en behaglig temperatur, detta leder till att kostnaden för 
klimatskalet är högre för ett passivhus. Eftersom dimensioner och läge av fönster och dörrar
samt arean av väggar, golv och tak har stor betydelse för ett hus behov av uppvärmning så blir 
ett passivhus planlösning begränsad av vad som är genomförbart med tanke på energiförluster 
genom dessa delar av konstruktionen.

1.1 Exempel Lindås

Lindås Park är ett bostadsområde som består av 20 st. radhus som ligger en bit utanför 
Göteborg. En lägenhets totala energiförbrukning under ett år är ca. 8000 kWh/år, och deras 
boyta är ca. 120 m2. Energiförbrukningen blir; ~67 kWh/m2 & år3 och klarar alltså kraven för 
passivhus4. Behovet av energi till lägenheterna utifrån uppnår 108 kWh /m2 & år i 
gavellägenheterna och är försumbar i mittlägenheterna. Lägenheterna uppnår alltså även där 
energiminimikravet för ett passivhus, 0,9 kWh/m2 och år5. Klimatskalets isolering är god, U-
värdet på Ytterväggen är 0,1 W/m2K, Takets U-värde är 0,08 W/m2K, Golvet har ett U-värde 
på 0,09 W/m2K, Ytterdörrarna har ett U-värde på 0,80 W/m2K samt fönstren har ett U-värde 
på 0,85 W/m2K. Dessutom är huset lufttätt för att undvika energiförluster genom luftflöde 
genom klimatskalet. Husets planlösning är anpassad för att arean på klimatskalet ska bli så 
liten som möjligt i jämförelse med bruksarean samt att den större delen av fönsterarean är 
riktad åt söder för att ta tillvara på solinstrålning. Värmeförlusterna genom ventilationen i 

  
1 http://www.holz-und-form.de/Schweden/mainframe_sites_sw/passivhaus.htm
2 http://www.passivhus.nu/
3 Lindås Park – 20 energisnåla radhus i Göteborg, Egnahemsbolaget
4 Se 1 Bakgrund
5 Se 1 Bakgrund
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huset är begränsade av en ventilationsvärmeväxlare av märket Temovex 480 S som 
återanvänder en del av den energi som följer med luften ut, värmeväxlaren har en el-
eftervärmare på 900 W, vilket är det enda aktiva uppvärmningssystemet i lägenheten.
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2 Inledning

Examensarbetet har utförts på Karlstads Universitet, Avdelningen för Energi-, Miljö- och 
Byggteknik med Stefan Frodesson som handledare.

2.1 Passivhus i Karlstad

Det de passivhus som byggts i Sverige har gemensamt är att de ligger i södra delen av Sverige 
eller nära kusten, dvs. delar av Sverige där klimatet är mildare. Utetemperaturen skiljer sig åt 
beroende på var i Sverige huset befinner sig och kraven på konstruktionens värmeisolering 
ökar ju kallare det blir. Dessutom så är det skillnad i antalet soltimmar, samt 
nederbördsmängd. Karlstad ligger inte nära kusten, men nära Vänern som bidrar med att 
klimatet blir mildare under vintern. Dock är det kallare vintrar än på de platser som passivhus 
har byggts i Sverige hittills. De radhus som arbetet tar upp har samma planlösning som 
radhusen i Lindås park med omdimensionerat klimatskal och med olika alternativ på 
uppvärmningssystem.

2.2 Mål

Arbetet ska ge en ekonomisk jämförelse mellan hus i Karlstad; delvis passivhus och delvis
hus byggda med BBRs minimikrav på isolering av klimatskalet. Jämförelsen som utförs gäller 
produktionskostnaden för klimatskalet och installations- och driftkostnaden för 
värmesystemet.

2.3 Syfte

Syftet med arbetet är att ge en inblick i de ekonomiska förutsättningarna som finns för att 
bygga energisnåla hus i Karlstad samt kontrollera de tekniska möjligheterna att uppföra 
bostäder i Karlstad utan uppvärmning. Rapporten riktar sig till personer eller företag som låter 
uppföra hus och eventuellt hyr ut dem. 

2.4 Frågeställning

Är det möjligt att uppföra bostäder i Karlstad som inte behöver köpa energi6 för att hålla ett 
behagligt boendeklimat?
Finns det en ekonomisk vinst att göra på att bygga passivhus i Karlstad?

  
6 Se 3 Metod, för skillnaden mellan passivhus och hus som inte behöver köpa energi till uppvärmning
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3 Metod

För att kunna räkna ut skillnaden mellan olika alternativ av uppvärmningssystem och 
isoleringstjocklekar har olika alternativ på hus ställts upp. Deras konstruktionskostnad, samt 
driftkostnad av värmesystemet har jämförts för att komma fram till skillnaderna mellan 
passivhus och hus med BBRs minimikrav på isolering som är uppvärmt med radiatorer.
Uträkningarna är gjorda på ett radhus som har samma planlösning som radhusen i Lindås 
Park, med en gavellägenhet och mittlägenhet uträknad var för sig för varje alternativ.
Skillnaderna mellan alternativen berör uppvärmningssystemet och ventilationssystemet samt 
isoleringstjockleken. Under arbetet har 8 st. olika alternativ jämförts med varandra. I 
rapporten nämns delvis passivhus samt hus som inte har behov av tillförsel av köpt energi för 
att hålla inomhusklimatet, skillnaden på dessa två är att i passivhus kan installationer som 
minskar energiförbrukningen men kräver köpt energi för att drivas göras så länge de inte 
överskrider de energikrav som finns på passivhus7. I det andra alternativet tillåts det inga 
installationer som är till för att hålla inomhus temperaturen som drivs av köpt energi.

3.1 Lägenhets alternativ

Här nedan följer de 8 olika lägenhets alternativ (lgh. alt.) som jämfört med varandra under 
arbetet. För varje alternativ har både en mittlägenhet och en gavellägenhet studerats, eftersom 
de har olika area på sina klimatskal.

(1) Arbetets referensbyggnad, Lindås Park i Göteborg

Alternativet är ett av de befintliga radhusen i Lindås Park som det ser ut där det står i 
Göteborg. Alternativet används som referensbyggnad till de övriga lägenhetsalternativen i 
arbetet. De värden som finns på energiförbrukning är uträknade med samma metod som de 
övriga alternativen.8

(2) Referensbyggnaden placerad i Karlstad

För att få en uppfattning av vad som skiljer klimatet i Karlstad från klimatet i Göteborg så har 
ett alternativ där byggnaden inte har omdimensionerats från referensbyggnaden, utöver att 
byggnadsplatsen har bytts ut från Göteborg till Karlstad.

(3) Referensbyggnaden placerad i Karlstad med omdimensionerat klimatskal.

Referensbyggnaden flyttad till Karlstad. Alternativet har tjockare isolering för att klara det 
ökade energibehovet.

(4) Referensbyggnaden placerad i Karlstad med FT ventilation & omdimensionerat 
klimatskal.

Referensbyggnaden flyttat till Karlstad. FTX-systemet är utbytt mot en FT ventilation utan 
eftervärmare och byggnaden har tjockare isolering för att klara det ökade värmebehovet.

  
7 Se 1 Bakgrund
8 Se 1.1 Exempel Lindås
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(5) Referensbyggnaden placerad i Karlstad med omdimensionerat klimatskal &
fjärrvärmevärmd eftervärmare till ventilationen

Referensbyggnaden flyttad till Karlstad. FTX-systemets eftervärmare värms av fjärrvärme
istället för direktel. Byggnadens isolering har även blivit tjockare för att klara 
uppvärmningsbehovet.

(6) Referensbyggnaden placerad i Karlstad med installerade radiatorer & FT ventilation 
samt isoleringstjocklek enligt BBRs rekommendationer

Referensbyggnaden flyttad till Karlstad. Ventilationsvärmeväxlare är utbytt mot en FT 
ventilation utan eftervärmare. Klimatskalets isolering är dimensionerad efter 
rekommendationerna i BBR. För att täcka uppvärmningsbehovet har fjärrvärmevärmda 
radiatorer installerats.

(7) Referensbyggnaden placerad i Karlstad med installerade radiatorer & isoleringstjocklek 
enligt BBRs rekommendationer

Referensbyggnaden flyttad till Karlstad, byggnadens klimatskalsisolering är dimensionerad 
efter rekommendationerna i BBR. För att täcka värmebehovet har fjärrvärmevärmda 
radiatorer installerats.

(8) Referensbyggnaden placerad i Karlstad som saknar eftervärmare till ventilationen samt 
med omdimensionerat klimatskal.

Referensbyggnaden flyttad till Karlstad. Alternativet saknar eftervärmare till ventilationen.
Byggnadens isolering har även blivit justerats för att klara uppvärmningsbehovet.

3.2 Värmebalans

Värmebalansen över husets olika lägenheter består av den tillförda effekten och förlusten. 
Den tillförda effekten består av uppvärmningssystemet och effekt från personer och övriga 
processer i lägenheten. Effektförlusten består av genom transmission genom klimatskalet och 
effektförlust genom ventilationen. De rekommendation som BBR har på inomhusklimatet är 
20 graders inomhustemperatur samt en luftomsättning på 0,35 l/s m2. DUT9 för Karlstad är 
satt till -19.4 °C och -14.9 °C för Göteborg10.

3.2.1 Effektförlust

De effektförluster som arbetet tar upp i värmebalansen över huset är transmission genom 
klimatskalet samt effektförlusten genom ventilationen. Ventilationen är i värmebalansen satt 
till ventilationsrekommendationen11, effektförlusten räknas ut med hjälp av DUT. Vid 

  
9 Dimensionerade utetemperatur
10 Enorm 1000, svensk Byggtjänst
11 Boverkets Byggregler (BFS 1993:57 med ändringar till och med 2002:19) sid. 87
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uträkning av ventilationsförlusterna är arean satt till 118,8 m2 för en mittlägenhet och 123,4 
m2 för en gavellägenhet.

Lgh. Alt. 4, 6: För att räkna ut ventiationsförluster används formeln nedan. Då 0,35xA är 
BBRs konstant på minimikravet på volymflödet (l/s) av luft i ett bostadshus.

( ) 3
20 1035,0 ××××−= LuftLuftBruksDUTluft cAttP o ρ

Lgh. Alt. 1, 2, 3, 5, 7, 8: Använd samma formel som ovan, fast med tillägget enligt formeln 
nedan. En ventilationsvärmeväxlare som antas ha • 78 %12 är installerad som minskar 
effektförlusten.

η×= luftVVX PP

3.2.1.1 Transmission

Lgh. Alt. 2, 3, 4, 5, 8: Den maximalt tillåtna transmissionen räknas ut som skillnaden mellan 
effektförlusten genom ventilationen och tillförd effekt. Från transmissionen är ett 
genomsnittligt U-värdes behov uträknat för att kunna dimensionera om byggnadens 
klimatskal. Undantag för omdimensioneringen är fönster och dörrar som håller samma 
kvalitet som i referensbyggnaden.

nventilatioguppvärmninprocesserpersonerontransmissi PPPPP −++=
Från Transmissionen räknas ett genomsnitts U-värde fram för varje lgh. alt.

( ) TotDUT

ontransmissi
Tot Att

PU
o ×−

=
20

Utifrån formlerna nedan.

DörrDörrFönsterFönsterGolvGolvVäggVäggTakTakTotTot AUAUAUAUAUAU ×+×+×+×+×=×

Golv

GolvNy

Vägg

VäggNy

Tak

TakNy

U
U

U
U

U
U

==

FönsterNyFönster UU =

DörrNyDörr UU =

Så har följande formel tagits fram för att räkna ut U-värdet för de olika byggnadsdelarna. Från 
det uträknade U-värdet så räknas sedan dimensionerna på den aktuella byggnadsdelen ut.

Tak

GolvGolv

Tak

VäggVägg
Tak

DörrDörrFönsterFönsterTotTot
TakNy

U
AU

U
AU

A

AUAUAUU
×

+
×

+

×−×−×
=

Lgh. Alt. 6, 7: De U-värden som används är BBR minsta rekommenderade U-värde. Fönster 
och dörrar håller dock samma klass som i referensbyggnaden.

  
12http://bluffstopparen.konsumentverket.se/Documents/energi/sol/varmeatervinningsaggregat_marknadsoversikt
_2005.pdf
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3.2.2 Tillförd effekt

De två huvudsakliga källorna till tillförd effekt i ett passivhus är effekt avgiven från personer 
samt effekt avgiven från processer som avger värmeeffekt som en biprodukt, t.ex. frys och 
spis. Alternativen har även olika former av övriga uppvärmningssystem installerade.

Lgh. Alt. 1, 2, 3: En eftervärmare på 900 W med direktelsuppvärmning är kopplad till FTX-
systemet.

Lgh. Alt. 4, 8: Inget uppvärmningssystem är installerat.

Lgh. Alt. 5: En eftervärmare på 900 W med fjärrvärmeuppvärmning är kopplad till FTX-
systemet.

Lgh. Alt. 6: Fjärrvärmevärmda radiatorer är installerade under varje fönster för att klara 
uppvärmningsbehovet.

Lgh. Alt. 7: Fjärrvärmevärmda radiatorer är installerade under varje fönster för att klara 
uppvärmningsbehovet. En eftervärmare på 900 W med direktelsuppvärmning är kopplad till 
FTX-systemet.

3.2.2.1 Processer & Personer

Effekt från processer varierar över dygnet och därför har ett medelvärde använts vid 
värmebalansberäkningen som baseras på den årliga tillförda effekten i referensbyggnaden.13

Tillförd effekten från personer är baserad på att det finns 4 st. permanentboende i huset. Varje 
person antas avge 100 W, vilket är ungefär vad en person avger när hon befinner sig i vila.

3.3 Kostnadsberäkning

De skillnader som finns på de olika lgh. alt. är klimatskal, uppvärmningssystem & ventilation. 
Kostnadsjämförelsen är därför begränsad till dessa delar. Konstruktions- och driftkostnaden 
jämförs för att avgöra vilket alternativ som över tid blir det mest ekonomiska.

3.3.1 Konstruktionskostnad

Det gemensamma med de olika lgh. alt. klimatskal är att de har vägg av träpanel med 
trästomme, ett tegeltak samt grunden är en platta på mark. Dörrar och fönster är undantagna 
från konstruktionskostnaden då samma sort har använts i alla lgh. alt. Klimatskalets isolering 
har dimensionerats om för att uppnå de U-värden som krävs för de olika alternativen. 
Konstruktionskostnaden av klimatskalet har räknats ut i programmet BidCon14, där även 
eventuell installation av radiatorer har lagts in. Installationskostnaden av 

  
13 Lindås Park – 20 energisnåla radhus i Göteborg, Egnahemsbolaget
14 BidCon, Consultec
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ventilationssystemet15 ingår under konstruktionskostnaden samt fjärrvärmeinstallation16.
Kostruktionskostnaden är beräknad utan moms. Installationen av fjärrvärme är 30 000 för hela 
radhuset.

Lgh.Alt. 1, 2, 4 & 8: Eftersom alternativen inte klarar av att hålla värmebalansen så har ingen 
Konstruktionskostnad räknats ut.17

Lgh. Alt. 3: Konstruktionskostnaden består av kostnaden av klimatskalet, i kostnaden ingår 
även installation av ett FTX-system av samma typ som i referensbyggnaden.

Lgh. Alt. 5: Konstruktionskostnaden består av kostnaden av klimatskalet, i kostnaden ingår 
även installation av ett FTX-system av samma typ som i referensbyggnaden. Dessutom är 
kostnaden för installation av en fjärrvärmeväxlare inkluderad.

Lgh. Alt. 6: Konstruktionskostnaden består av kostnaden på klimatskalet. I kostnaden ingår
även installation av fjärrvärmeväxlare samt installation av radiatorer.

Lgh. Alt. 7: Konstruktionskostnaden består av kostnaden på klimatskalet. I kostnaden ingår 
även installation av fjärrvärmeväxlare samt installation av radiatorer samt även installation av 
ett FTX-system av samma typ som i referensbyggnaden.

3.3.2 Driftkostnad & intäkter

Driftkostnaderna är baserade på energibalansen över de olika lgh. alt. som räknats ut med 
hjälp av Enorm.18 Driftkostnaden består av uppvärmningskostnader & drift av ventilation, de 
består antingen av elpriser eller fjärrvärmepriser, beroende på uppvärmningssystem.
Intäkterna utgår från hyresrättsintäkter på 65 kr/m2 & månad samt lägenheternas area, som 
varierar beroende på väggarnas isoleringstjocklek.

Lgh.Alt. 1, 2, 3, 4 & 8: Eftersom alternativen inte klarar av att hålla värmebalansen så har 
ingen Driftkostnad räknats ut.19

Lgh. Alt. 3: Driftkostnaden består av uppvärmningskostnaden av eftervärmaren som är 
kopplad till FTX-systemet, driven av direktel.

Lgh. Alt. 5: Driftkostnaden består av uppvärmningskostnaden av eftervärmaren som är 
kopplad till FTX-systemet, eftervärmaren värms upp av fjärrvärme vilket gör att den här 
posten delvis består av fjärrvärmekostnad samt även direktel som driver fläktsystemet i 
ventilationen.

Lgh. Alt. 6: Driftkostnaden består av uppvärmningskostnaderna av radiatorerna med 
fjärrvärme.

  
15http://www.bilar.konsumentverket.se/Documents/energi/spara_energi/varmeatervinningsaggregat_marknadsov
ersikt_2003.pdf
16 Karlstads Energi, http://www.karlstadsenergi.se/
17 Se Stapeldiagram 1
18 Enorm 1000, svensk Byggtjänst
19 Se Stapeldiagram 1
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Lgh. Alt. 7: Driftkostnaderna består av uppvärmningskostnaderna av radiatorerna med 
fjärrvärme samt driftkostnaderna av FTX-systemet med el.
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4 Resultat

Här nedan följer 4 diagram som visar de tidsberoende kostnaderna för de lgh. alt. som är 
möjliga att dimensionera. Enligt diagram 1 & 2 så kommer lgh. alt. 3 & 5 att kosta mer än 6 & 
7 även över ett tidsperspektiv.

Diagram 1 & 2: visar de olika lgh. alt. konstruktionskostnad samt teoretiska intäkter för hyra och 
uppvärmningskostnader över ett tidsintervall.
Enligt diagram 3 & 4 så har lgh. alt. 3 & 5 en högre konstruktionskostnad och en lägre 
driftkostnad än lgh. alt. 6 & 7. Lgh. alt. 3 & 5 kommer att vara mer ekonomiska efter en 
tidsperiod.

Diagram 3 & 4: visar de olika lgh. alt. konstruktionskostnad samt kostnader för uppvärmning över ett 
tidsintervall, hyresintäkterna är inte inräknade.

4.2 Värmebalans

Stapeldiagram 1 visar de tillförd effekter och förluster vid DUT som finns i de delar som inte 
ändras vid omdimensioneringen av klimatskalet i de olika lgh. alt. Om förlusterna överstiger 
den tillförda effekten så kommer inomhustemperaturen sjunka. Lgh. alt. 2, 4 & 8 har högre 
förluster än tillförd effekt och är inte möjliga att konstruera.
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Stapeldiagram 1: Tabell över effektförlusterna och tillförd effekter i lägenhets alternativen vid DUT. Med 
förluster ur ventilation och de delar av klimatskalet som inte är omdimensionerade från referensbyggnaden
(dörrar och fönster) samt de omdimensionerade delarna (tak, väggar och golv).

4.3 Lägenheternas dimensioner

De olika lgh. alt. väggtjocklek påverkas av de isoleringsbehoven. Isoleringen av lägenheten 
beror på klimatskalsarean och den högsta tillåtna transmissionen genom klimatskalet. Då 
väggens tjocklek ökar minskar lägenhetens bruksarea.

Stapeldiagram 2 & 3: Skillnaden mellan klimatskalsarenan i gavel- & mittlägenheterna samt lgh. alt.
väggtjocklekar.

Väggarna i lgh. alt. 6 & 7 är lika tjocka, vilket beror på att de båda utgår från BBRs 
minimikrav på isolering. Lgh. alt. 3 & 5 har lika tjocka väggar vilket beror på att den högsta 
tillåtna transmissionen i deras värmebalanser är lika stora.
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4.4 Uppvärmningsbehov & U-medelvärde för lägenheterna

Stapeldiagram 5 visar de olika lgh. alt. U-medelvärden. Lgh. alt. 4 & 8 har inget angivet U-
värde eftersom de inte är möjliga att dimensionera, se stapeldiagram 1. Gavellägenheterna har 
högre U-värde än mittlägenheterna vilket beror på att gavellägenheterna har större
klimatskalsarea och fönsterarea.

Stapeldiagram 5: U-medelvärden för lägenheterna.

Stapeldiagram 4: Den bruksarea 
lägenheterna får när deras 
väggtjocklek dimensionerats om för 
att hålla inomhustemperaturen.
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Behovet av köpt energi för 1 år visas i stapeldiagram 6. Lgh. alt. 4 & 8 har ingen angiven 
energiförbrukning då de inte har varit möjliga att dimensionera.

Stapeldiagram 6: Lägenheternas behov av köpt energi.
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5 Diskussion

Diagram 1-4: Visar den obetydligt lilla skillnaden på kostnader för lgh. alt. 3 & 5 samt 6 & 7, 
det viktiga blir isoleringstjockleken och inte uppvärmningssystemet. 

Det är inte inräknat några prishöjningar på vare sig hyra eller uppvärmning. Skulle de räknas 
in så kommer antagligen de energisnåla alternativen och de alternativ med BBRs minimikrav 
på isolering att avvika från varandra mer när hyran är inräknad och ligga närmare varandra då 
hyran inte är inräknad. Detta eftersom intäkterna från hyran är högre än driftkostnaderna så 
kommer eventuella prishöjningar att påverka den mest. När inte hyran räknas in så kommer de 
tidsberoende kostnaderna att få större betydelse och skillnaden mellan konstruktions- och 
driftkostnad minskar. Det innebär att skillnaden mellan de energisnåla alternativen och de 
alternativ med radiatoruppvärmning minskar.

När kostnaden för uppvärmningssystemet räknades fram användes en låg kostnad. För att få 
en mer normal kostnad på installationen så bör man lägga till ungefär 30 000 kr på priset. 
Detta kommer att påverka de alternativ som inte behöver installera radiatorer positivt. När 
ingen hyra räknas in så kommer mittlägenheten i alternativ 3 & 5 löna sig efter enbart ~50 år 
istället för ~70 år i jämförelse med alternativ 6 (det mest ekonomiska alternativet av de 
alternativ som har radiatorer). Detta gäller även för gavellägenheterna, men då är det istället 
~120 år. När hyran räknas in i alternativen så kommer det inte att påverka att intäkterna i de 
mindre energisnåla alternativen är högre, så där kommer alternativen med radiatorer
fortfarande att bli mer ekonomiska.

Diagram 1 & 2: De intäkter som kommer från hyra är mycket högre än kostnaderna för 
uppvärmning20. Den minskade bruksarean för de alternativ med tjockare isolering blir den 
dominerade faktorn när intäkterna räknas ut och de energisnåla alternativen blir mindre 
ekonomiska än de alternativ som har BBRs minimikrav på isolering.

Anledningen till att kostnaden i diagrammen minskar med tiden beror på att hyran räknas som 
en intäkt och den är högre än de utgifter som räknats in.

Den tidsperiod som digrammet visar är satt så att kurvornas trend ska vara tydlig, att visa en 
längre tidsperiod är inte nödvändig då det är klart att de alternativ med den lägre 
konstruktionskostnaden blir billigare även över ett tidsperspektiv.

Diagram 3 & 4: Kostnaderna blir lägre över en tidsperiod för de energisnåla alternativen då 
inte hyra räknas in. Diagrammet visar en tidsperiod som är tillräckligt lång för att visualisera 
när blivit lägre för de energisnålare alternativen.

Att tiden blir så lång innan de energisnåla alternativen blir billigare beror på den stora 
skillnaden mellan konstruktionskostnaden och driftkostnaden, då konstruktionskostnaden är 
mycket högre.

Stapeldiagram 1: Effektförluster i en stapel bredvid en stapel för tillförd effekt. För de 
alternativ som har högre effektförluster än tillförd effekt har det inte varit möjligt att 
dimensionera om klimatskalet för att hålla inomhustemperaturen, med undantag för lgh. alt. 1 

  
20 Diagram 1-4
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& 2 som inte dimensionerats om under arbetet. Alternativ 6 & 7 saknas även i 
stapeldiagrammet, då de inte dimensionerats om efter samma princip.21

För alternativ 4 & 8 har inte någon effektförlust genom tak, vägg & golv varit möjlig att räkna 
ut, och därför så syns inte de i stapeldiagrammet.

Stapeldiagram 2: Lägenheternas klimatskalsarea, vilket är den enda skillnaden mellan gavel-
och mittlägenheten. Det är framförallt skillnaden i fönsterarea mellan gavel- och 
mittlägenheten som utgör skillnaden i effektförlust mellan dem.

Stapeldiagram 3: Den väggtjocklek de alternativ som är möjliga att dimensionera får samt
väggtjockleken i lgh. alt. 6 & 7. Väggtjockleken är beroende av hur mycket transmission som 
får ske genom tak, vägg och golv. Skillnaden på gavel- & mittlägenhetens dimensioner i lgh. 
alt. 3 & 5 beror på att den tillåtna effektförlusten22 är 2,4 ggr så hög i mittlägenheten samtidigt 
som klimatskalets area är större i gavellägenheten. 

Stapeldiagrammet visar skillnaden mellan de energisnåla alternativen och de alternativ som 
använder sig av BBRs minimikrav på isolering, mittlägenheterna kräver dubbelt så tjocka 
väggar i de energisnålare alternativen.

Stapeldiagram 4: Det är en stor skillnad på gavel- och mittlägenhetens area, vilket beror på att 
att gavellägenhetens väggtjocklek är större och på att gavellägenhetens väggarea är större än 
mittlägenhetens. Skillnaden i väggarea leder till att en förändring i väggtjockleken i 
gavellägenheten har större inverkan på bruksarean än i mittlägenheten. Förändringen i 
bruksarean påverkar direkt hyresintäkterna vilket gör att mittlägenheterna blir mer 
ekonomiska att konstruera och driva än gavellägenheterna.23

Stapeldiagram 5: Medelvärdet på U-värdet för de olika alternativen. Skillnaden mellan gavel-
och mittlägenhetens U-värdet i lgh. alt. 1, 2, 6 & 7 beror på att deras klimatskal är lika tjocka, 
men fönsterarean i gavellägenheten är större än mittlägenhetens.

Stapeldiagram 6: Den köpta energi som krävs för uppvärmning under ett år. Energiåtgången 
vid uppvärmning av lgh. alt. 6 & 7 skiljer sig åt vilket beror på att deras olika typer av 
uppvärmningssystem som har olika verkningsgrader. På grund av att energipriset på de olika 
systemen är olika så jämnar de ut sig24. Lägenhet 3 & 5 har samma energiåtgång, men på 
grund av kostnadskillnaden mellan uppvärmningssystemen så har lgh. alt. 5 lägre 
energikostnader25. Då bruksarean26 och energiåtgången i gavellägenheten jämförs så hamnar 
uppvärmningsbehovet på ~22 kWh/m2 & år, vilket överskrider passivhusets krav på 15 
kWh/m2 & år27. Detta innebär att den minskade bruksarean i gavellägenheterna för lgh. alt. 3 
& 5 medför att de inte uppnår kravet för ett passivhus.

Ventilation: Ventilationen är beroende av ventilationsminimumet enligt BBR (0,35 l/s m2), 
om det istället skulle installeras sensorer i lägenheten som t.ex. kontrollerar luftens fukthalt 

  
21 Se 3.1 Lägenhets alternativ
22 Se Stapeldiagram 1
23 Se diagram 1-4
24 Se diagram 1-4
25 Se diagram 1-4
26 Se stapeldiagram 4
27 Se 1 Bakgrund
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och CO2-halt, så skulle eventuellt radhusets energiförluster kunna minskas. För att bestämma 
exakt hur mycket förluster ur ventilation skulle förändras krävs en noggrannare undersökning 
av denna möjlighet.

Det finns en lägenhet med en installerad ventilationsvärmeväxlare som har en eftervärmning 
med fjärrvärme, en ventilationsvärmeväxlare av den typen finns inte på marknaden idag, även 
om det finns modeller med högre effekt med sådan eftervärmning. Anledningen till att en
sådan eftervärmare har använts i arbetet beror på att det skulle vara lättare att göra en 
jämförelse mellan direktel och fjärrvärme.

När ventilationen har dimensionerats fram har arean från referensbyggnaden använts. Om den 
omräknade arean som beror på väggarnas tjocklek skulle användas så skulle 
energiförlustskillnaderna mellan lgh. alt. 3 & 5 samt 6 & 7 öka, vilket skulle öka den 
ekonomiska vinsten med att bygga energisnålt. Det mest extrema exemplet är gavellägenheten 
i Lgh. Alt. 3 som ligger på 63.3 m2 och ventileras för en area på 123.5 m2. Det leder till att 
energikostnaden för uppvärmning skulle i det exemplet kunna minskas med upp till 20 %, det 
kommer dock fortfarande vara det minst ekonomiska alternativet. I de övriga alternativen är
inte skillnaden är lika stor och skillnaden i effektförlusten blir marginellt.

Konstruktion: Lägenheternas fönster är det ställe i klimatskalet som det försvinner mest 
energi ur, trots att de är väldigt energisnåla. Istället för att öka fönstren U-värde är det 
antagligen billigare att minska ner deras area. När det gäller att minska ner på arean kan 
konstruktören utgå från ett komfortminimum och ändra på fönstrens area och placering för att 
fortfarande hålla komfortminimum samtidigt som fönsterarean blir så liten som möjligt.

Det enda sättet att minska ner på väggarnas, takets & golvets tjocklek utan att ändra på annat 
än dessa delar är att använda sig av ett effektivare isoleringsmaterial än de som finns på 
marknaden idag.

Radhusen är inte omdimensionerade efter konstruktionens vikt, vilket innebär att 
konstruktionskostnaden ev. ökar för eller minskar för de olika alternativen. Vilket kan ändra 
förutsättningarna för konstruktionskostnaden.

En av de nackdelar som finns med hus utan värmesystem är de tillfällen då förutsättningarna 
ändras, två boende är bortresta eller det blir en tillfällig köldknäpp, då kan inte de boende öka 
effekten på sitt uppvärmningssystem för att kompensera, vilket man i är van vid att kunna 
göra i ett vanligt hus. Detta gäller även om någon av lägenheterna i radhuset skulle stå tomt, 
eftersom husen är dimensionerade efter att alla lägenheterna är bebodda och ingen 
transmissionsförlust ska ske emellan lägenheterna. Lägenheterna runt om den tomma 
lägenheten ökar i värsta fall sin transmissionsförlust med det dubbla. Då 
värmebalansuträkningen måste ta hänsyn till delar av grannens klimatskal också.

Transmission: Formeln som används för att räkna ut de olika byggnadsdelarnas U-värde är 
satt så att den befintliga procentuella skillnaden mellan takets, väggens och golvets U-värde i 
referensbyggnaden behålls. Alternativet till att använda denna formel är att använda samma 
U-värde till tak, väggar och golv. Eftersom skillnaden mellan byggnadsdelarnas U-värde i 
referensbyggnaden är små så blir det ingen större skillnad vilken metod som används. Skulle 
dock U-värdet skilja sig mer än det gör i referensobjektet så bör det vara lämpligare att 
använda samma U-värde över tak, vägg och golv.
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Utvecklingsmöjligheter: Arbetet utgår ifrån att det är lika hög hyra på alla olika lgh. alt. men 
om hyran ökas för de alternativ som är energisnåla, är då hyresgäster beredda att betala mer 
för att få ett miljövänligare alternativ. Finns det en marknad för energisnåla hus även om det 
blir dyrare att bo i dem i jämförelse med vanliga bostäder.

Ett alternativ som fungerar för att minska skillnaden mellan radhus med och utan 
uppvärmningssystem är att konstruera ett radhus med lägenheter med uppvärmningssystem i 
gavlarna och utan uppvärmning i mittlägenheterna. Detta kommer inte att göra så att det blir 
mer ekonomiskt att bygga dem än hus med uppvärmningssystem, men det kommer att göra 
det mer attraktivt än att bygga dem med ouppvärmda gavellägenheter.

Om en installation sker av ett uppvärmningssystem som utnyttjar en miljövänlig resurs, t.ex. 
solfångare, kan då energibalansen i passivhuset vägas upp så att det blir ekonomiskt 
genomförbart.

Sammanfattning: För att kunna dimensionera ett hus som saknar behov av köpt energi till 
uppvärmning så måste förluster genom ventilation och transmission vara lika hög som den 
passivt tillverkade energin i huset. I de exempel som arbetet tar upp så innebär det att de totala 
effektförlusterna från huset inte får överstiga ~650 W.28

Med utgångspunkt på detta så kan en förenklad uträkning göras med utgångspunkt på att dela 
upp effektförlusterna ur lägenheten i tre delar, dels transmission genom fönster, dels 
transmission genom övrigt klimatskal och dels ventilationsförluster. För lgh. alt. 3 & 5 så 
måste effektförluster ur ventilationen i måste halveras, effektförluster ur genom fönster måste 
sänkas till en femtedel och väggarna i detta exempel skulle bli ungefär 1,8 meter tjocka.

För att kunna konstruera ett hus som saknar behov av köpt energi till uppvärmning krävs det 
ett grundligt förarbete för att minimera effektförlusterna genom fönster och ventilation. Detta 
förarbete bör rikta in sig på att minska fönsterarean och ventilationsbehovet för att i ett andra 
steg ägna sig åt fönstersorter och ventilationssystem.

För ett passivhus gäller samma sorts tänkande förutom att den tillverkade effekten i huset är 
högre, i detta arbete ~1550 W. För att få ett passivhus att bli mer ekonomiskt än ett 
traditionellt byggt hus så måste huskonstruktionen ta hänsyn till väggtjockleken, så att inte 
bruksarean blir så liten att skillnaden i hyresintäkt blir högre än vinsten vid minskade 
effektförluster. Dessutom så måste kostnaden för att konstruera huset jämföras med eventuella
tidsberoende intäkter, så det inte blir för stor skillnad mellan dessa. Det avgör hur lång tid det 
tar innan huset går med vinst. 

  
28 Se stapeldiagram 1
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6 Slutsats

Det är inte möjligt att konstruera bostäder i Karlstad som inte har behov av köpt energi till sin 
uppvärmning. Energiförlusten genom FTX-systemet är för hög för att det ska gå att 
dimensionera övriga delar av klimatskalet så att huset får en funktionsduglig innemiljö.

Det finns ingen ekonomisk vinst i att bygga passivhus i Karlstad. Passivhus har för hög 
konstruktionskostnad i jämförelse med hus byggda på traditionellt vis, samtidigt som 
driftkostnaden inte skiljer sig tillräckligt mycket.

Möjligheterna att utveckla den här rapporten kan bestå av en noggrannare ekonomisk 
undersökning då t.ex. livslängd på huset och framtida prishöjningar vad gäller driftkostnader 
räknas in. Det går även att dimensionera huset från grunden och ändra planlösning, 
fönsterareor m.m. istället för att utgå från en färdig byggnad detta kan ge ett mer positivt 
resultat för passivhus. Ytterligare en utvecklingsmöjlighet är att leta efter det alternativ som 
har de bästa U-värdena och då utgå från en avkastningsperiod i jämförelse med den 
traditionella isoleringstjockleken, detta alternativ kommer eventuellt inte att vara ett 
passivhus, men det ger en inblick i hur hus ska isoleras så att förtjänsten av isoleringen blir så 
hög som möjligt.
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