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Sammanfattning 
I Sverige står bostäder och lokaler för en tredjedel av energianvändningen i landet 
och av den tredjedelen går 60% till uppvärmning av bostäder och lokaler. Att bygga 
energieffektiva bostäder och lokaler är ett sätt att sänka energianvändningen. Många 
kommuner i Sverige använder olika typer av incitament för att främja energieffektivt 
byggande. 

Det nya bostadsområdet Vikaholm i Växjö kommun bebyggs. Kommunen strävar 
efter en långsiktig och hållbar utveckling för området, där byggande av passivhus 
uppmuntras. För att säkerställa att passivhus byggts krävs en verifieringsmetod som 
garanterar att villkoren i kravspecifikationen FEBY 12 följts. Syftet med denna 
studie är att föreslå en metod för verifiering av passivhus för Växjö kommun. 

För att nå en djupare förståelse för energieffektiva byggnader har området Vikaholm 
besökts och experter inom ämnesområdet intervjuats. För ytterligare vägledning till 
den föreslagna verifieringsmetoden har andra kommuner i Sverige kontaktas, för att 
få information om hur de arbetar med verifiering av energieffektiva byggnader.   

En analys av studien visar att en byggnads täthet är den viktigaste aspekten för att en 
byggnad ska vara energieffektiv. Den föreslagna verifieringsmetoden innehåller även 
kontroller av fukt i byggmaterial, buller från ventilationssystem samt levererad 
årsenergi. En kontrollplan ska följas under byggprocessen och fönsters U-värden, 
möjligheter för solskydd och värmeförlusttal ska dokumenteras.  

Den framtagna verifieringsmetoden för passivhus som är presenterad i denna rapport 
kan ligga till grund för Växjö kommun, för deras fortsatta arbete mot energieffektiva 
bostäder. Om metoden fungerar väl kan även andra kommuner nyttja metoden i 
framtiden. 



IV 

 



V 

Summary 
In Sweden, residences and facilities account for about one-third of the energy usage 
in the country, and of that one-third, sixty percent goes to space heating. Building 
energy-efficient residences and facilities is one approach to reduce the energy usage. 
Many municipalities in Sweden use different types of incentives to promote energy-
efficient constructions. 

The new residential area Vikaholm in Växjö municipality is being built. The 
municipality strives for long-term and sustainable development, in which the 
building of passive houses is encouraged. To ensure that passive houses are built, an 
authentication method is required that ensures compliance with the requirements of 
the FEBY 12 specification. The purpose of this study is to propose a method for 
verifying passive houses for the municipality of Växjö. 

In order to achieve a deeper understanding of energy-efficient buildings, the 
Vikaholm area has been visited and experts in the subject area have been 
interviewed. For further guidance on the proposed verification method, other 
municipalities in Sweden have been contacted for information about how they work 
with the verification of energy-efficient buildings. 

An analysis of the study shows that preventing air leakage from a building is the 
most important aspect for a building to be energy efficient. The proposed verification 
method also includes control of moisture in building materials, noise from ventilation 
systems, and delivered annual energy. A control plan must be followed during the 
construction process and the window’s U-values, the possibilities for sun protection 
and heat loss should be documented. 

The developed verification method for passive houses presented in this report can 
form the basis of Växjö municipality for their continued work on energy-efficient 
residences. If the method works well, other municipalities may also use the method 
in the future. 
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Abstract 
Uppvärmning av bostäder och lokaler står för en stor del av energianvändningen i 
Sverige. Energieffektiva byggnader som exempelvis passivhus bidrar till att sänka 
energianvändningen. Det nya bostadsområdet Vikaholm i Växjö kommun strävar 
efter en långsiktig och hållbar utveckling, där byggandet av passivhus uppmuntras. 
För att säkerställa att passivhus byggts krävs en verifieringsmetod som garanterar att 
villkoren i kravspecifikationen FEBY12 följts. Syftet med denna studie är att föreslå 
en metod för verifiering av passivhus för Växjö kommun. Om metoden fungerar väl 
kan även andra kommuner nyttja metoden i framtiden.    

Nyckelord: Energianvändning, miljö, passivhus, enfamiljshus, energieffektiva 
byggnader, passivhusverifiering, FEBY 12.



VIII 

 



IX 

Förord 
Ursprungsidén till detta examensarbete uppkom efter ett möte med Växjö Kommun. 
Ämnesområdet passivhus är relevant då energieffektivisering av byggnader är en av 
byggbranschens viktigaste åtgärder för ett mer hållbart samhälle utifrån 
klimatsynpunkt. Det är därför viktigt att säkerhetsställa att passivhus verkligen är 
passivhus, vilket innebär att byggnaderna uppfyller kraven som ställs i FEBY 12. 
Med denna studie vill vi att Växjö kommun ska ha ett underlag för fortsatt arbete mot 
att verifiera passivhus i kommunen. 

Arbetet utfördes gemensamt av båda partnerna under hela processen vid 
framställningen av examensarbetet. 

Ett stort tack riktas till de personer som har hjälpt oss att föra detta arbete framåt 
samt har varit till hjälp att besvara våra frågor och funderingar. Ett speciellt tack 
riktas till: 

• Hans Eek, Passivhuscentrum Västra Götaland 

• Eje Sandberg, ATON Teknik Konsult AB 

• William Lavesson, Ronneby kommun 

Vi vill även tacka vår handledare på Linnéuniversitet, Jan Oscarsson, som givit oss 
stöd och viktiga tips under hela studiens gång. Slutligen, stort tack till våra 
handledare på Växjö kommun, Jan Johansson, Ulf Hördegård och Magnus Ericsson. 
Växjö kommun har alltid varit tillgängliga och villiga att hjälpa oss för att vi ska 
kunna nå vårt syfte och mål med examensarbetet. 

 

Mattias Beijbom & Dino Bojcic 

Växjö, 21 Juni 2017 
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1 Introduktion 
Global uppvärmning är ett problem i dagens samhälle där pågående och 
historiska utsläpp bidrar till växthuseffekt och klimatförändringar. Att 
motverka dessa förändringar är en av de största utmaningarna i modern tid 
(Larsson et al. 2014). Samhället behöver sträva efter en minskning av 
mängden koldioxidutsläpp för att inte orsaka större klimatförändringar 
(SOU 2016:21). En bidragande faktor till växthuseffekten är den höga 
energiförbrukningen (Aune et al. 2016). 

I Sverige står bostäder och lokaler för en tredjedel av energianvändningen i 
landet och av den tredjedelen går 60% till uppvärmning av bostäder och 
lokaler. Genom att förbättra energiprestandan för byggnader finns det en stor 
möjlighet till att minska energiförbrukningen (Energimyndigheten 2017a). 
Att bygga passivhus är ett sätt att reducera energianvändningen. 

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 

EU:s medlemsländer har bestämt att senast 31 december 2020 ska alla 
nybyggnationer vara nära-nollenergibyggnader (Energimyndigheten 2017a). 
I Sverige har energiförbrukning och förorenade utsläpp minskat i 
förhållandet till bruttonationalprodukten (BNP) efter 1970 (Kander och 
Lindmark 2004). För att nå EU:s mål behöver dock omfattande åtgärder 
vidtas. Detta medför att Sverige behöver ändra sin byggnadsindustri för att 
möta EU:s mål. För att målet ska uppnås behöver alla aktörer som berörs 
sträva efter en hållbar framtid. Aktörer som påverkas är företag, 
civilsamhället och kommuner. 

Kommuner har en stor inverkan på hur hållbart vårt samhälle är och 
påverkar därför också byggnadsindustrin. Enligt Passivhuscentrum Västra 
Götaland (2016) använder 68 kommuner i Sverige någon typ av incitament 
för att främja energieffektivt byggande. Det finns en variation på olika typer 
av uppmuntranden där det vanligaste är miljöprogram eller kommunpolicy 
vid nybyggnation. Utöver dessa incitament används även rabatt på 
bygglovsavgifter och tomtpriser, informationsinsatser, kortare 
handläggningstid av bygglovsärenden och ägardirektiv. Syftet med dessa 
initiativ är att främja en hållbar samhällsutveckling.    

Växjö kommun har under de senaste åren strävat efter en långsiktig och 
hållbar utveckling. Kommunen har ett mål att minska energiförbrukningen 
med 20% per invånare från år 2008 till 2020 (Växjö kommun 2014). Detta 
har lett till att byggnadssättet i Växjö kommun har ändrats från traditionella 
byggnader enligt Boverkets Byggregler (BBR) till mer energieffektiva 
byggnader. Att bygga lågenergihus är bl.a. något kommunen vill förmedla 
till samhället för att uppnå sitt miljöprogram. 
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Vikaholm är ett nytt bostadsområde i Växjö, som kommunen har bestämt 
skall bebyggas långsiktigt och hållbart. Kommunen har därför beslutat att de 
tekniska kravnivåer som normalt gäller för t.ex. dagvatten, avfallshantering, 
odling, materialval, tillgänglighet och energieffektivitet skall skärpas för 
bebyggelsen på Vikaholm. Kommunen ger även ut ett incitament för att 
uppmuntra byggandet av energieffektiva hus i form av passivhus. 
Incitamentet innebär en reducering av tomtpriset med 200 kronor per 
kvadratmeter. Detta medför att en byggherre kan få upp till 200 000 kronor i 
bidrag då det finns tomter upp till 1000 kvadratmeter på Vikaholm. För att 
få del av detta incitament måste byggherren uppfylla kravspecifikationen 
Forum för energieffektiva byggnader (FEBY 12, 2012), lämna in en 
energikalkyl innan bygget får påbörjas, samt verifiera att byggnaden uppnår 
minimikraven för FEBY 12. Verifieringen utförs två år efter att byggnaden 
tagits i bruk.  

Incitamentet har varit populärt bland intresserade byggherrar som vill bygga 
villor. Detta har lett till att femton av sexton tomter har sålts. Sju villor är 
färdigbyggda i området och sommaren 2017 kommer det ha gått två år sedan 
den första passivhusvillan togs i bruk. En metod för att verifiera om 
passivhusen uppfyller kraven har ännu inte tagits fram. En noggrann 
utredning behöver utföras för att skapa en rimlig metod.   

1.2 Mål och Syfte 

Målet är att framställa en metod för att kunna verifiera om passivhusvillor är 
utförda enligt kravspecifikationen FEBY 12, samt ta fram ett 
tillvägagångssätt för att dokumentera möjliga avvikelser från 
kravspecifikationen i produktionsskedet. 

Syftet med att framställa en metod är att den ska användas för att verifiera 
villornas giltighet gentemot FEBY 12. Implementeringen av passivhusvillor 
kommer att på längre sikt bidra till ett mer hållbart samhälle. 

1.3 Avgränsningar 

Arbetet kommer att avgränsas till de områden på Vikaholm i Växjö som är 
avsatta för passivhusvillor. Den metod som tas fram kommer att vara 
anpassad efter de krav som finns i FEBY 12. 

På grund av tidsramen för arbetet kommer inte metoden att testas praktiskt, 
då vissa moment är för tidskrävande. Därför kommer Växjö kommun själva 
att testa metoden. Detta bestämdes gemensamt mellan studenterna och 
Växjö kommun. 
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2 Teoretiska utgångspunkter 

2.1 Passivhus 

Begreppet lågenergibyggnad har länge använts för att beskriva byggnader 
som har lägre energibehov än vad som krävs enligt befintliga byggregler. 
Dessa byggnader särskiljer sig även i prestanda mot det existerande 
byggbeståndet. Begreppet anger inte hur energieffektiv en byggnad är eller 
vilken del av energibehovet som det gäller. En lågenergibyggnad kan vara 
något bättre än traditionella byggnader eller vara en välkonstruerad byggnad 
som producerar mer energi än vad den förbrukar (Dequaire 2012). Passivhus 
är en typ av lågenergibyggnad, där principen är att öka energieffektiviteten i 
byggnaden och förenkla dess installationer. Principen baseras på ett koncept 
som utvecklades av forskaren Amory Lovins vid Rocky Mountains Institute 
(RMI). 

RMI grundades av Lovins 1982 och är en opartisk och ideell organisation. 
Lovins är organisationens chefsforskare. RMIs syfte är att förändra den 
rådande energianvändningen för att skapa en välmående, ren och säker 
framtid med mindre koldioxidutsläpp (Rocky Mountains Institute 2017). 

Lovins koncept utvecklades vidare i Tyskland av Dr. Bo Adamson och Dr.  
Wolfgang Feist när de utvecklade den tyska passivhusstandarden Passive 
House Institute (Sassi 2013). Syftet med standarden var att framställa 
bostäder som var energieffektiva och bekväma samtidigt som de var 
ekonomiskt hållbara. Genom att reducera värmebehovet till mindre än 10 
W/m2, kunde man undvika att använda sig av ett konventionellt 
uppvärmningssystem. Detta ledde till att mer pengar kunde sparas, vilket 
sedan kunde användas för att investera i ökad isoleringstjocklek i 
byggnaden. 

Kraven för en byggnad enligt standarden inkluderade: 

• Årsvärmebehov som maximalt kunde uppnå 15 kWh/m2 eller inneha 
ett värmeeffektbehov som maximalt kunde uppnå 10 W/m2. 

• Årskylbehov inklusive avfuktning kunde uppnå maximalt 15 
kWh/m2 eller ha ett kyleffektbehov som maximalt kunde uppnå 10 
W/m2. 

• Förbrukning av total primärenergi kunde inte överstiga 120 kWh/m2 
för hushållsel, värme och vatten. 

• Lufttätheten kunde maximalt vara 0,6 oms/h (Sassi 2013). 
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Det första passivhuset byggdes i Darmstadt Kranichstein i Tyskland och är 
bebott sedan år 1991 (IG PH Sverige 2013). Huset byggdes som ett 
pilotprojekt och skulle under flera års tid undersökas vetenskapligt. Projektet 
leddes av bland annat Dr. Wolfgang Feist. Mätresultatet visade att huset 
skulle kunna värmas upp med endast tilluft trots att det fanns ett 
konventionellt värmesystem. 

Idag kan Passivhus beskrivas som en byggnad som passivt värms upp av 
solen, interna värmevinster och återvunnen värme i ventilationssystemet 
(Energi- & klimatrådgivningen 2017a). Byggnaden ska bestå av material 
med god kvalitet, hög komfort och låg energianvändning samtidigt som den 
bidrar till minskning av koldioxidutsläpp. I Sverige finns det två olika 
beräkningsmetoder för passivhus; den svenska FEBY 12 och den 
internationella Passive House Planning Package (PHPP). 

Hög komfort kan uppnås när köldbryggor och kallras förhindras vid 
exempelvis fönster och ytterväggar (Energi- & klimatrådgivningen 2017a). 
Luftdrag och mögel undviks genom att göra byggnaden lufttät. Genom att 
värmetillförseln är låg kan investeringar sparas i värmesystemet. Det kostar 
normalt ca tio procent mer att bygga ett passivhus än en traditionell 
byggnad, men på grund av den låga energianvändningen tjänas dessa pengar 
in inom några år. 

2.2 Andra energieffektiva hus 

Utöver passivhus finns det även andra energieffektiva hus som 
minienergihus, nollenergihus och plusenergihus. Dessa presenteras kort i 
följande avsnitt. 

2.2.1 Minienergihus 

Minienergihus grundar sig i samma krav och metoder som passivhus, dock 
är kraven enklare att uppnå (Sveriges Centrum för Nollenergihus 2013a). 
Minienergihus har därför en större energianvändning än passivhus, men 
energianvändningen är fortfarande lägre än kraven i BBR.    

2.2.2  Nollenergihus 

Nollenergihus har samma krav som passivhus men utöver dessa krav 
använder byggnaden inte mer energi än vad den själv tillför under ett år 
(Sveriges Centrum för Nollenergihus 2013a). Detta sker med hjälp av 
exempelvis solceller, interna värmevinster och återvunnen värme. Den 
överskottsenergi som tillkommer under sommaren kan säljas till 
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fjärrvärmenätet och under vintern köper man tillbaka energi eftersom det 
under denna del av året uppstår ett underskott i byggnadens 
energiförsörjning. 

2.2.3 Plusenergihus 

Plusenergihus är en byggnad som producerar mer energi än den förbrukar 
under ett år (Sveriges Centrum för Nollenergihus 2013a). Det ska dock 
påpekas att detta inte är något definierat begrepp. Därför bör begreppet 
användas försiktig eller helt undvikas. 

2.3 Värmesystem 

Val av värmesystem för passivhus är en viktig aspekt för byggnadens 
energiförsörjning. Dock är den optimala lösningen varierande och 
projektspecifik (IG PH Sverige 2013). Eftersom passivhus har ett lägre 
effektbehov än traditionella byggnader bör ibland ett mindre energikrävande 
värmesystem användas som exempelvis bergvärme, jordvärme eller 
värmepanna med pellets alternativt ved. I följande avsnitt kommer relevanta 
värmesystem för passivhus att presenteras. 

2.3.1 Fjärrvärmesystem 

Ett fjärrvärmesystem är en storskalig värmeanläggning. För att systemet ska 
vara lönsamt krävs att ett stort antal fastigheter är inkopplade i systemnätet. 
Fjärrvärmeverket värmer upp vatten som sedan leds till byggnader via 
ledningar som är nedgrävda i marken. För att överföra fjärrvärmevatten till 
husens interna system används värmeväxlare. Separata värmeväxlare 
används för radiatorerna och tappvattnet (Rezaie och Rosen 2012). 

Fjärrvärmesystemets fördelar är att det krävs relativt lite utrymme för dess 
fjärrvärmecentral och underhållsbehovet är lågt. Systemet gör att tillgången 
på värme och varmvatten är säker och jämn. Fjärrvärmesystemet är mest 
användbart för flerbostadshus och radhus, dessutom har majoriteten av 
värmeverken i Sverige miljövänlig värmeproduktion (Werner 2017). De 
nackdelar som kan förekomma är höga anslutningsavgifter till värmenätet, 
stora distributionsförluster i nätet som i sin tur kan bidra till hög effekt 
gentemot passivhusvillor som inte kräver lika mycket tillförd energi (Energi- 
& klimatrådgivningen 2017b). 
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2.3.2 Värmepanna 

I en värmepanna eldas antingen pellets eller ved. Värmepannan värmer upp 
vatten i en ackumulatortank, vilket sedan sprids till radiatorerna via ett 
vattenburet system (Energi- & klimatrådgivningen 2017c). Användandet av 
värmepannor är ett beprövat system och det finns ett brett urval på 
marknaden. Värmesystemet är prisvärt då bränsleförrådet kan lagras upp till 
två år. Dagens moderna pannor är även energieffektiva. Nackdelar med 
värmepanna är att det krävs separata system för värme, ventilation och 
varmvatten. Systemet kräver underhåll samt mycket utrymme för skorsten, 
värmekälla och bränsleförråd. Detta system kan användas för villor men 
effekten räcker inte till för flerbostadshus. 

2.3.3 Bergvärme-/Jordvärmesystem 

Bergvärmesystem hämtar värmen från ett borrhål som är ungefär 80 till 200 
meter djupt ner i berget. I borrhålet finns en slang fylld med köldmedium 
som pumpas till en värmepump som finns i byggnaden. 

Bergvärme är prisvärt och användbart när det är nära till berg. Fördelen med 
ett bergvärmesystem är dess långa livslängd, låga driftskostnader samt att 
anläggningen kräver litet utrymme. Vidare är underhåll för bergvärme enkelt 
och smidigt (Energi- & klimatrådgivningen 2017d). Systemets nackdelar är 
dess kostsamma investeringskostnad och det faktum att det blir mer 
kostsamt med ökande djup (Thorsteinsson och Tester 2010). 

Jordvärmesystem hämtar värmen från en slang som ligger nedgrävd mellan 
90 och 150 centimeter djup. Systemet fungerar i princip likadant som 
bergvärmesystem och har en låg driftkostnad och lång livslängd. Jordvärme 
kräver inte ett dyrt borrhål och precis som bergvärmen är underhållet enkelt 
och smidigt. Nackdelen med systemet är att det kräver stor yta av tomten 
och är svårt att dimensionera (Energi- & klimatrådgivningen 2017d). 

2.3.4 Frånluft-/Luftvattenvärmepump 

En frånluftsvärmepump kräver att byggnaden ska ha ett mekaniskt 
fläktsystem och en frånluftskanal där värmepumpen kan hämta värme för att 
fungera. Frånluften har en årsmedeltemperatur på cirka tjugo grader, vilket 
gör frånluften till en bra värmekälla. Nackdelar med frånluftsvärmepumpen 
är att energimängden begränsas av ventilationsflödet som avges från 
byggnaden. Värmepumpen kan användas för det vattenburna värmesystemet 
eller för att separat värma tappvattnet. Det är även möjligt att sammankoppla 
det vattenburna systemet med uppvärmning av tappvattnet. 
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Frånluftsvärmepumpar har använts sedan 1980-talet till nybyggda villor och 
radhus (Energi- & klimatrådgivningen 2017d). Värmepumpen passar en 
välisolerad byggnad som behöver ventileras då värmebehovet är relativt lågt. 
Dock krävs el för både drift och tillsatsvärme i systemet vilket leder till ett 
elberoende. Det finns även andra sätt att ta tillvara på energin från 
ventilationsluften exempelvis genom ett ventilationssystem med 
värmeväxlare, ett så kallat FTX-system. FTX-systemet beskrivs noggrannare 
i avsnitt 2.4.3. 

Luftvattenvärmepumpar fungerar genom att värmepumpen hämtar värme 
från uteluften vilken i sin tur är kopplad till det vattenburna värmesystemet. 
Värmepumpen dimensioneras efter husets värmeeffektbehov (Energi- & 
klimatrådgivningen 2017d). Värmepumpen kan hämta värme vid en 
utetemperatur ned till minus femton grader. Vid sådana temperaturer täcker 
dock pumpen endast en liten del av byggnadens värmebehov. 
Luftvärmepumpens nackdelar är att den har en hög bullernivå utomhus, samt 
att det uppstår kondensvatten som behöver ledas bort. Bullernivån utomhus 
bör kontrolleras. 

2.4 Ventilationssystem 

I detta avsnitt förklaras de tre vanligaste typerna av ventilationssystem. I 
bostäder är det viktigt att ventilationen är väl utformad. I de allmänna 
rummen som sovrum och vardagsrum placeras tilluftsventiler medan 
frånluftsventiler placeras i badrum, kök och tvättstuga. Tilluftsventiler 
placeras i de allmänna rummen på grund av att det är främst där människor 
vistas. Frånluften placeras i rum där matos, fuktig luft och lukt främst måste 
ventileras bort. För att öka frånluftens flöde placeras fläktar i kök och 
badrum. Detta gäller dock inte för självdragsventilationen (Boverket 2017d). 

2.4.1 Självdragsventilation 

Självdragssystem bygger på principen att skapa ett undertryck i byggnaden. 
Den varma inomhusluften stiger uppåt och ventileras ut ur husets 
luftkanaler. På grund av undertrycket i byggnaden tas ny luft in från 
uteluften. Luften tar sig in via byggnadens otätheter. Detta system kräver 
inga fläktar eller andra mekaniska anordningar. Eftersom systemet kräver 
otätheter kan exempelvis isoleringslister i ett fönster påverka hela 
ventilationssystemet då det blir för tätt. Det kan leda till otillräcklig drag 
(Energimyndigheten 2017b).  
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Självdragssystemet bygger på temperaturskillnaden mellan ute- och inneluft. 
Är skillnaden stor omsätts större luftmängder. Därför fungerar systemet bra 
på vintern, men under sommaren kan ventilationen bli dålig eller obefintlig 
på grund av mindre temperaturskillnader mellan inomhusluften och 
utomhusluften (Energimyndigheten 2017b). För principexempel av 
självdragsventilation se Figur 1. 

 
 

Figur 1: Självdragsventilation (Energimyndigheten 2017a).  

2.4.2 Mekanisk frånluftsventilation, F-system 

F-systemet bygger på samma princip som självdragssystem, fast i F-
systemet är det fläktar som suger ut den gamla luften. Fläktarna är placerade 
i kök, tvättstuga samt badrum/WC. I detta fall kommer friskluften inte in 
genom byggnadens otätheter utan luften tas in via ventiler i ytterväggar eller 
från vädringsfönster (Energimyndigheten 2017b). F-systemet är det 
vanligaste ventilationssystemet i Sverige för småhus byggda efter år 1960 
(Energi- & klimatrådgivningen 2017e). Se Figur 2 för illustration av ett 
typiskt F-system. 

F-systemets nackdelar är höga driftkostnader, svårighet att reglera tilluften 
samt att systemet inte återvinner värme ur frånluften. Smuts i 
ventilationsdonen påverkar systemet negativt vilket kräver regelbundet 
underhåll (Energi- & klimatrådgivningen 2017e). 
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Figur 2: Mekanisk frånluftsventilation (Energimyndigheten 2017b).  

2.4.3 Mekanisk till- och frånluftsventilation, FTX-system 

FTX-systemet är det mest använda ventilationssystemet för passivhus. Det 
är ett till- och frånluftsystem som styrs av fläktar. FTX-systemet återvinner 
värme ur frånluften. De boende har full kontroll över den friskluft som 
tillförs i byggnaden. Ventilationssystemet är utrustat med ett kanalsystem 
genom hela bostaden. Systemet transporterar gammal luft ut ur huset och 
tillför ny frisk luft in i bostaden. Innan den gamla uppvärmda luften lämnar 
bostaden passerar den ett värmeåtervinningsaggregat (värmeväxlare) vilket 
återvinner frånluftens värme som används för att värma upp den kalla 
inkommande uteluften. Detta gör att man sparar energi i 
uppvärmningsprocessen av utomhusluften (Energi- & klimatrådgivningen 
2017e). I Figur 3 illusteras principen bakom FTX-system. 

FTX-systemet återvinner mellan 50-90 procent av den värme som behövs 
för att värma upp utomhusluften. Detta leder till att 5000-7000 kWh per år 
sparas för en normalstor villa. En besparing på 6000 kWh kan motsvara 
ungefär en besparing på 9000 kr/år, varierande med elpris och värmekälla. 
Ventilationssystemet är ett separat system gentemot värmesystemet vilket 
leder till fritt val av värmekälla. I systemet finns även effektiva filter vars 
uppgift är att filtrera bort damm, pollen och föroreningar som finns i luften 
(Energimyndigheten 2017b). 
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Figur 3: Principexempel av FTX-System (Energimyndigheten 2017b). 

2.5 Incitament för energieffektivt byggande 

I Sverige använder 68 av 290 kommuner någon typ av incitament med syfte 
att främja energieffektivt byggande (Passivhuscentrum Västra Götaland 
2016). Det mest förekommande incitamentet är användningen av 
miljöprogram eller kommunpolicy. Ekonomiska incitament används även i 
viss utsträckning. Det finns ett tjugotal kommuner som använder sig av 
ekonomiska incitament vilket exempelvis kan vara ägardirektiv, rabatterad 
bygglovsavgift eller tomtpris. 

Enligt Passivhuscentrum Västra Götaland (2016) är kommunerna som 
använder någon form av incitament för främjande av energieffektivt 
byggande tillfreds med detta arbetssätt, då det sätter kommunen i framkant 
gällande energieffektivt byggande. De olika incitamenten förtydligas i 
avsnitt 2.5.1-2.5.4. 

2.5.1 Ny bebyggelse utifrån miljöprogram eller kommunpolicy 

Vid nybyggnation kan ett miljöprogram påverka hur kommunen, konsulter, 
projektörer och entreprenörer ska förhålla sig till bygget (Passivhuscentrum 
Västra Götaland 2016). Utifrån ett miljöprogram eller en kommunpolicy kan 
särskilda krav ställas på en byggnad i form av materialval och 
energianvändning samt dokumentation av inbyggt material. Kommuner kan 
även ge förtur i handläggningen för ärenden av nybyggnadsprojekt med mål 
att vara energieffektiva. 
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2.5.2 Rabatterad bygglovsavgift eller tomtpris 

Kommunen erbjuder sänkta avgifter för bygglov eller premier vid 
byggnation av exempelvis passivhus på mark som ägs av kommunen. Det 
finns även de som använder sig av halverad planavgift för byggnader med 
40 % lägre energianvändning än kraven i BBR. Kommunen kan även 
erbjuda rabatterat pris på tomter avsedda för att bebyggas med 
energieffektiva hus. Exempelvis kan kommunen utdela en summa pengar 
per kvadratmeter tomt, förutsatt att byggnaden uppfyller kravspecifikationen 
i FEBY (Passivhuscentrum Västra Götaland 2016). 

2.5.3 Ägardirektiv  

För att styra kommunalt ägda bostads- och fastighetsbolag kan kommunerna 
använda sig av ägardirektiv. Detta innebär att kommunen som är ägare av 
bolaget kan utgå från det klimatarbete som utförts i övriga kommunala 
verksamheter, och detta klimatarbete kan implementeras i bolag inom 
byggsektorn.    

2.5.4 Informationsinsatser 

Informationsinsatser utförs genom att kommunerna anordnar utbildningar 
för allmänheten och företagen. Utbildningarna handlar främst om att upplysa 
de deltagande parterna om fördelarna med att främja energieffektivt 
byggande. Dessa informationsinsatser utförs främst av kommunens energi- 
och klimatrådgivare. Fakta förmedlas också på kommunens hemsida till 
både allmänheten och företagen (Passivhuscentrum Västra Götaland 2016). 

2.6 Energikalkyl för energieffektiva byggnader 

En energikalkyl kan användas för att redovisa energianvändningen av en 
energieffektiv byggnad. Energikalkylen är ett beräkningsprogram som inom 
ramen för ett utvecklingsprojekt tagits fram av ATON Teknikkonsult, 
Västerås stad och Linköpings kommun. Energikalkylen är anpassad för 
FEBY 12 och internationella beräkningsstandarder som exempelvis PHPP. 

Programmet kan användas av olika aktörer. Kommuner kan använda 
programmet som ett verktyg för att ställa energikrav för framtida 
byggprojekt eller begära från byggherren att programmet ska användas för 
att redovisa tänkt energiprestanda. Byggherrar kan använda programmet för 
att underlätta anbudshandlingar genom att anbudsgivaren kan redovisa 
energiprestandan med indata som lätt kan kontrolleras av byggherren.  
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Växjö kommun använder programmet för att bekräfta att incitamentetavtalet 
följs inom det aktuella området på Vikaholm. Byggherren redovisar den 
tänkta energianvändningen vilket sedan Växjö kommun kontrollerar så att 
energikalkylen följer kraven enligt FEBY 12. 

2.7 Energideklaration  

En energideklaration innehåller uppgifter om en byggnads energiprestanda. 
Mängden energi som går åt till uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten 
och för byggnadens fastighetsel ingår i energideklarationen (Boverket 
2017a). Energiprestandan räknas ut genom att lägga ihop all energi som 
används under ett år och sedan divideras det med byggnadens uppvärmda 
yta (Atemp). Enheten för energiprestanda är kWh/m2 Atemp. 

Boverket utfärdar föreskrifter angående fastställande av byggnadens 
energianvändning vid normalt bruk och ett normal år (BEN). Föreskrifterna 
säger att det ska lämnas in en energideklaration för alla nya byggnader (BFS 
2016:12, 2016). Föreskriften infördes 2006 med syfte att främja en mer 
energieffektiv byggnadsmiljö och skapa en god inomhusmiljö. 

År 2014 infördes en energiklassning för byggnader. Detta för att kunna 
jämföra en byggnads energiprestanda med andra byggnader och för att 
kunna få en uppfattning om energianvändningen. Energiklassningen 
anpassas till vilken klimatzon byggnaden befinner sig i och om byggnaden 
är elvärmd eller icke elvärmd. Skalan är uppdelad i sju energiklasser A-G, 
där A avser en låg energianvändning och G avser en hög energianvändning. 
Klass C motsvarar energiprestandan för en byggnad som uppförs idag. 

Deklarationen måste utföras av ägaren senast två år efter byggherren har 
redovisat att arbetet har följt kontrollplanen och är färdigt. När slutbeviset 
för deklarationen är godkänd är deklarationen giltig i 10 år (Boverket 
2017a). 

2.8 Kravspecifikationen FEBY 12 

FEBY 12 är en kravspecifikation för nollenergihus, passivhus och 
minienergihus. Den utvecklades av Forum för energieffektiva byggnader 
(FEBY) efter att de fick i uppdrag av Energimyndigheten att skapa en 
kravspecifikation för energieffektiva hus. Ansvaret för kravspecifikationen 
och vidare utveckling har numera tagits över av föreningen Sveriges 
Centrum för Nollenergihus (SCNH). Den senaste verifikationen gjordes 
2012 och utvecklades av en expertgrupp inom föreningen. 

 

Expertgruppen som utvecklade FEBY 12 bestod av: 
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• Martin Erlandsson, IVL, Svenska Miljöinstitutet  

• Svein Ruud, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 

• Eje Sandberg, ATON Teknikkonsult, (redaktör) 

• Åke Blomsterberg, Lunds Tekniska Högskola/WSP 

• Hans Eek, Passivhuscentrum, Västra Götaland 

• Olof Ingulf, Göteborg Energi 

FEBY utgår från den funktionella definitionen av passivhus. Den har 
utvecklats från tyska kravspecifikationen för passivhus, men har utvecklats 
vidare för att kunna anpassas till de svenska förhållandena (FEBY 2009). 

Kravspecifikationen innehåller energikrav och andra kriterier som behöver 
uppfyllas för att byggnationen ska kallas ett Passivhus. Dessa krav skiljer sig 
från Boverkets byggregler (BBR) med ett annat upplägg och med annan 
kravnivå. 

För att kraven för passivhus ska uppnås enligt FEBY 12, ställs det krav på 
byggnadens värmeförlusttal, byggnadens levererade årsenergianvändning, 
innemiljön (ljud och termisk komfort), luftläckage, fönster, entrédörrar, 
mätningsmöjligheter, fastighetsenergi samt material.  

2.8.1 Värmeförlusttal  

Värmeförlusttal är ett mått på en byggnads värmeförluster via transmission, 
ventilation och luftläckage via klimatskärmen. Värmeförlusttalet definieras 
som en byggnads värmeförluster vid dimensionerande vinterutetemperatur 
(DVUT) samt innetemperatur 21 grader (Sveriges Centrum för 
Nollenergihus 2013b). Värmeförlusttalet är oberoende av klimatavvikelser, 
solinstrålning och kulvertförluster genom rör och ledningar, och är därmed 
direkt kopplat till byggnadsskalet och ventilationssystemets egenskaper 
(Sveriges Centrum för Nollenergihus 2015b).  

DVUT är framtaget av Sveriges metrologiska och hydrologiska institut 
(SMHI) och Boverket som reglerar DVUT för alla kommuner i Sverige 
(Boverket 2017b). DVUT används för att få ett medelvärde på 
utetemperaturen under ett antal dygn. 

Innetemperaturen 21 grader bestämdes tillsammans med Sveriges Centrum 
för Nollenergihus och Standardisera och verifiera energiprestanda i 
byggnader (Sveby), för att underlätta beräkningar i svenska 
beräkningsprogram (Sveriges Centrum för Nollenergihus 2013b). Sveby är 
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ett branschöverskridande program som framställer hjälpmedel för 
överenskommelser om energianvändning (Sveby 2017).  

Att mäta värmeförlusttalet är inget krav enligt FEBY 12, men 
rekommenderas att mätas. Det kan användas för att kontrollera om den 
tänkta energiprestandan stämmer överens med projekteringsplanen. 
Byggherren kan använda mätningen i ett tidigt byggskede för att undvika 
större korrigeringar vid senare tillfällen och på så sätt undvika större 
kostnader. Mätningen måste utföras under vintersäsongen.  

Kravet varierar beroende på i vilken klimatzon byggnationen befinner sig i. 
För Växjö kommun, som befinner sig i klimatzon III, är en värmeförlust på 
maximalt 15 W/m2 Atemp acceptabelt. Kompensation för kravet finns vid 
byggnader med en mindre area än 400 m2. Detta på grund av att mindre 
byggnader har ett större klimatskal i förhållande till uppvärmd area. 

2.8.2 Levererad årsenergi till byggnader  

Levererad årsenergi omfattar värme, varmvatten och fastighetsel. Det 
omfattar även förluster i anslutningspunkter, exempelvis undercentral eller 
kulvertar.  

Byggnader i klimatzon III gäller att den specifika energianvändningen för 
byggnader med system för värme och varmvatten maximalt får uppstiga till 
50 kWh/m2 Atemp per år för icke elvärmd byggnad, och 25 kWh/m2 Atemp per 
år för elvärmd byggnad.  

För icke renodlade system, dvs. byggnader som blandar elvärmebaserade- 
och icke elvärmebaserade system, sätts krav på levererad viktad energi. 
Mängden beräknas med olika viktformningsfaktorer för fjärrvärme, kyla och 
el. Maximalt levererad viktad energi i klimatzon III är 63 kWh/m2 Atemp. 

Kompensation för byggnader med en mindre area än 400 m2 behöver 
tilläggas med samma anledning som för värmeförlusttalet.  

2.8.2.1 Värme 

Vid beräkning av levererad årsenergi är spillvärme från personer,  
hushållsapparater, m.m. en avgörande parameter för resultatet. 
Referensvärden från Sveby används för att standardisera vissa faktorer som 
påverkar spillvärmen. De omfattar: 

• Personvärme (47 W/person i dygnsgenomsnitt) 

• Persontäthet (beroende på lägenhetsstorlek)  

• Hushållsel (30 kWh/m2 Atemp) 
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• Annan spillvärme 

Golvvärme kalkyleras efter värmeförluster i kantzoner och markförluster. 
Höjda värden behöver anpassas för köldbryggor och U-värden. 

2.8.2.2 Varmvatten 

För att beräkna energianvändningen för varmvatten används det olika värden 
för enfamiljshus och för flerbostadshus. Referensvärden från Sveby 
tillämpas. För enfamiljshus innebär det 20 kWh/m2 Atemp.  

Hänsyn behöver tas till förluster genom varmvattencirkulation. 
Ledningslängd och dess isolering är faktorer som behöver uppmärksammas. 

2.8.2.3 Vädring 

Vädring ska beaktas som en del av värmeregleringens förlust på grund av att 
värmesystems regleringsförmåga kan skapa oönskad inneklimat i form av 
övertemperaturer. Konsekvenserna till övertemperaturer brukar vara att man 
vädrar byggnaden, vilket medför att vädring måste beaktas som en del av 
värmesystemets förluster. 

2.8.3 Innemiljön  

Ljudnivån från ventilationssystem i sovrum och i vardagsrum ska regleras. 
Rummen måste klara minst ljudklass B enligt Svensk Standard                 
(SS 02 52 67). 

Inneklimatet för lågnergihus kan bli dålig under sommarperioden på grund 
av stora mängder solljusinsläpp. Därför sätter FEBY 12 krav på termisk 
komfort. Kraven redovisas genom att antingen redovisa byggnadens 
innetemperatur för perioden april-september eller redovisa  solvärmefaktor 
(SVF) för byggnaden. SVF-värdet är ett mått på mängden solinstrålning i en 
byggnad med hänsyn till skuggor. 

2.8.4 Luftläckage 

Luftläckaget genom klimatskärmen får maximalt vara 0,30 l/s m2 
omslutande area med en tryckdifferens på 50 Pa enligt Svensk Standard (SS-
EN 13829).  

Kompensation finns även för luftläckage vid mindre byggnader. Byggnader 
med en formfaktor över 1,7 gäller ett läckflöde på 0,5 l/s m2 Atemp. 
Formfaktorn definieras som byggnadens omslutande area genom dess 
uppvärmda area.  



16 
Beijbom & Bojcic 

2.8.5 Fönster och entrédörrar 

Passivhus genomsnittliga U-värde för fönster och glaspartier får maximalt 
vara 0,8 W/m2 K. U-värden ska vara uppmätta av ackrediterat 
provningslaboratorium eller beräknat enligt Svensk Standard                   
(SS-EN 14351-1:2006+A1:2010).  

2.8.6 Mätningsmöjligheter  

Energianvändningen ska kunnas avläsas månadsvis för värmeenergi, 
hushållsel och fastighetsel var för sig. Även vattenvolymen till 
varmvattenberedningen ska kunnas mätas. 

2.8.7 Fastighetsenergi 

Som underlag till årsenergikalkylen och kontrollplanen ska pumpar, 
belysning, annan el för byggnadens drift och den specifika fläkteffekten 
redovisas som en sammanställning. 

2.8.8 Material  

Material får inte ha mikrobiologisk påväxt. Detta krav avser projektering 
och byggande. Trä får inte ha en större fuktkvot än 20 % under byggtiden, 
vilket innebär att material behöver väderskyddas. Vid inbyggnad och under 
förvaltningsskedet får fuktkvoten för trä inte överstiga 16 %.  

2.9 Avvikelser mellan FEBY 12 och BBR 

Nya versioner av BBR har kommit ut sedan FEBY 12 skapades. År 2015 
utvecklade Boverket klimatzonerna för Sverige, på grund av EU-direktiv att 
gradvis närma sig nära-nollenergihus. Detta genomfördes genom att dela in 
Sverige i ytterligare en klimatzon. Kalmar län, Skåne län, Hallands län och 
Blekinge län, samt Härryda kommun, Mölndal kommun, Partille kommun 
och Öckerö kommun bildade den fjärde klimatzonen. I FEBY:s 
kravspecifikation från 2012 kvarstår de tre klimatzonerna. Växjö befinner 
sig fortfarande i klimatzon III och påverkas därför inte av ändringen. 

BBR:s krav om byggnadens specifika energianvändning skiljer sig åt från 
FEBY-kraven. Enligt BBR är kraven indelade i tre olika byggnadstyper, 
småhus, flerbostadshus och lokaler. FEBY har bara ett energikrav för 
vardera klimatzon. I Tabell 1 redovisas en jämförelse mellan BBR-kraven 
och FEBY12-kraven för småhus. 
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Tabell 1: Jämförelse av byggnadens specifika energianvändning mellan BBR och FEBY12 för de olika 
klimatzonerna.   

 

 

FEBY:s definition av elvärmd byggnad skiljer sig från BBR:s definition. 
Enligt FEBY avser alla byggnader med någon typ av elvärmt system, 
oavsett installerad effekt. Boverket definierar en elvärmd byggnad som all 
installerad eleffekt som överstiger 10 kWh/m2 Atemp. Elvärme kan 
exempelvis framställas av en berg-, jord- eller luftvärmepump. 

Boverkets definition av elvärmd byggnad leder till att byggherrar kan 
undvika att förbättra och utveckla byggtekniken för att nå minimikraven som 
icke elvärmd byggnad enligt BBR:s krav. Istället för att isolera bättre kan en 
värmepump installeras. En frånluftsvärmepump kan förbruka 5-6 kWh/m2 
Atemp, vilket är under 10 kWh/m2 Atemp. Detta medför att byggnaden 
fortfarande klassas som icke elvärmd byggnad och undviker högre krav. 
Många kommuner anser BBR:s definition som ett problem (Energihuskalkyl 
2017). 

Föreslagna nya föreskrifter om nära- nollenergibyggnader har publicerats av 
Boverket. Dessa föreskrifter påverkar framtida FEBY-kravspecifikationer. 
Boverket föreslår inga energikravsförändringar i större utsträckning. 
Energikraven förväntas skärpas i senare upplaga, år 2021 (Boverket 2017c).  

Ändringarna i föreskrifterna består av: 

• Primärenergital som ersätter specifik energianvändning. 

• Geografiska justeringsfaktorer ersätter klimatzonerna. 

• Kategorin elvärmda byggnader försvinner. 

• Användning av förnybar energi på platsen utvidgas att utöver sol 
även omfatta vind, vatten och mark. 

• Alternativa energikrav för byggnader med Atemp<100 m2 i BBR 
(avsnitt 9:4) tas bort. 
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2.10 Klassning av passivhus enligt FEBY12 

En byggnad kan klassas som ett passivhus på olika sätt enligt FEBY 12. 
Beroende på vilka arbeten som utförs kan en byggnation bli klassat som: 

• Projekterat passivhus enligt FEBY 12 

• Certifierat passivhus enligt FEBY 12 

• Verifierat passivhus enligt FEBY 12 

För att en byggnation ska bli kallat “projekterat passivhus enligt FEBY 12” 
behöver byggnaden beräkningsmässigt uppfylla kraven (t.ex. genom att 
använda sig av Energihuskalkylen). 

För att en byggnation ska bli kallat “certifierat passivhus enligt FEBY 12” 
behöver byggnaden granskas av Sveriges Centrum för Nollenergihus. 

För att en byggnation ska bli kallat “verifierat passivhus enligt FEBY 12” 
behöver mätningar utföras för att bekräfta att kraven följs. 

2.10.1 Ansökning om energiverifikat 

Sveriges Centrum för Nollenergihus erbjuder ett sätt att verifiera energikrav 
(Sveriges Centrum för Nollenergihus 2015a). Verifikatet innehåller en 
metod för att verifiera värmeförlusttalet och utförs enligt 2.14.  Ansökan och 
handlingar ska skickas in till den aktör som föreningen “Sveriges centrum 
för nollenergihus” anlitade att utföra verifikatet. Innan mätningar påbörjas 
måste mätförutsättningar diskuteras för att undvika framtida problem.  

Sveriges centrum för nollenergihus erbjuder en checklista som inkluderar 
vilka mätdokument och underlag som behöver redovisas. 

Enligt checklistan ska följande uppgifter redovisas: 

• Projektadministrativ information och översiktlig beskrivning. 

• Luftläckning. Intyg från genomförd mätning. 

• Värmeförlusttal i en excelfil med mätdata enligt 2.14. 
Timmedelvärden för ute- och innetemperatur, tillförd energi 
(fjärrvärme eller producerad energi med värmepump och elenergi) 
och summa hushållsel loggas. 

• Ljud, mätningsintyg. 

• Mätplan, mätlista, mätpunkter i schema för värme/varmvatten, 
respektive el, tidsupplösning. 
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• Fastighetsel, mätschema.  

• Fuktsäkert byggande. Mätresultat från fuktmätning och 
dokumentation från fuktrond i förekommande fall. 

• Årsenergidata baserat på minst månadsavläsningar enligt Svebys 
anvisningar. 

• Bifoga lämpligt bildmaterial för publicering. 

• Boendeenkät. 

2.11 Processer för verifiering enligt FEBY 

Rapporten “Mätning och verifiering” som har gjorts av Sandberg (2009) 
kan användas som underlag för att sätta krav på metoder och 
mätningsinsatser. Teknikgruppen som gjorde rapporten har medlemmar som 
utvecklade FEBY 12 och kan därför anses som pålitlig. Dock är rapporten 
publicerad år 2009 och är anpassad för FEBY 09. 

I rapporten föreslås en förändring i byggprocessen med tillägg av ytterligare 
rutiner. I stora utsträckningar fanns redan dessa rutiner innan rapporten 
publicerades. Valet av att använda kända metoder gjordes för att underlätta 
processen av mätningar och inte skapa nya komplicerade metoder som 
skulle fördröja byggprocessen. 

Rapporten rekommenderar att byggherren utser en kvalitetsansvarig (KA) 
som ska kontrollera att FEBY-kraven följs. KA ska vara certifierad inom 
området och vara fristående från utförandet. Arbetet ska tydligt presenteras i 
en kontrollplan som ska redovisa hur egenskapskraven ska kontrolleras. 

Det är byggherren som får avgöra när kontrollpunkterna ska utföras. En 
mätplan behöver därför även utformas, som innehåller information om när 
mätningarna ska utföras och vem som har ansvar för att mätningarna 
genomförs. 

2.12 Kontrollplan 

Enligt Sandberg (2009) bör många av mätningarna utföras under 
byggnadsskedet. Luftläckage, fukt i ytterväggar, buller i sovrum, 
tilluftstemperatur, köldbryggor, U-värde (värmegenomgångskoefficient), G-
värde (genomtränglighetskoefficient av solenergi) och luftflöde genom 
aggregat kan vara lämpliga att mäta under byggets gång och bör preciseras i 
en kontrollplan. 



20 
Beijbom & Bojcic 

Enligt Sandberg (2009) ansvarar entreprenören för mätning av luftläckage. 
Under byggskedet ska täthetsprov utföras för att underlätta åtgärder vid 
behov. Att utföra åtgärder efter att byggnaden är färdig är mer kostsamt. Om 
något byggmoment har utförts som kan ha skapat luftläckage efter 
täthetsprovning bör ytterligare ett täthetsprov utföras. Mätningarna ska 
upprättas i ett mätningsprotokoll. 

Fukthalten för ytterväggar och betongkonstruktioner behöver mätas och 
dokumenteras i en fuktsäkerhetsbeskrivning.  

Buller från ventilation i sovrum ska mätas. En mätning av maximal möjlig 
tilluftstemperatur bör utföras. Mätningen utförs vid maximala möjliga 
värmeeffekt och minimala möjliga luftflöde. 

Mätning av köldbryggor kan utföras med en värmekamera. Då blir det lätt 
att jämföra mätningens värden med de förväntade värden som har beskrivits 
i handlingar. 

U-värden och G-värden kan kontrolleras via beteckningar och jämföras med 
tidigare projekterade handlingar. 

För att underlätta en mätning av luftflöde bör krav ställas på 
aggregatleverantören att fasta mätuttag för luftflödesmätning finns.  

2.13 Mätförutsättningar  

För att kunna utföra mätningar krävs att fastigheter är utrustade med 
anslutningspunkter. Enligt Sandberg (2009) rekommenderas förutsättningar 
för att mätningarna ska kunnas utföras. Mätförutsättningarna ska säkras 
redan under projekteringsplanen. 

För småhus gäller att följande system finns tillgängliga: 

• En varmvattenvolymmätare.  

• Mätuttag för fläktar eller att förutsättningar finns för mätning vid 
frånluftsdon. Om dessa förutsättningar inte finns behöver mätningen 
utföras med spårgas. 

• För att kunna mäta tilluftstemperaturen bör ventilationsaggregatet ha 
en mätanslutningspunkt.  

• För enkel elmätning av fläktar och pumpar kan de 
stickproppsanslutnas. 
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2.14 Mätning av värmeförlusttal 

Sveriges Centrum för Nollenergihus erbjuder en metod för beräkning av 
värmeförlusttalet. Metoden baseras på timmedelvärden och 
klimatförhållanden för den aktuella orten. Fördelen med denna metod är att 
uppmätt värmeförlusttal inte påverkas av markförluster eller solinstrålning. 
Detta med förutsättning att fastighetsel och hushållsel inte är 
utetemperaturberoende. Samtliga värden dokumenteras i ett exceldokument. 
 (Sveriges Centrum Nollenergihus 2015b). 

Det negativa med att använda denna metod är att den inte är lämplig för de 
flesta småhus. För att metoden ska fungera förutsätts att småhusen har 
mätloggning, vilket är ovanligt att småhus har. Metoden är mer lämplig för 
större byggnader där mätloggning är mer vanligt. 

Med timmedelvärden menas att temperaturer dokumenteras varje timme 
under en längre period. Mätningen utförs i fyra månader under vintern      
(31 oktober-28 februari) när det blir kallare. Efter insamling av 
timmedelvärden sammanställs värdena till dygnsmedelvärden.  

Dygnsmedelvärden jämförs med byggnadens förlustfaktor för att kunna 
beräkna ett värde för värmeförlusttalet. Förlustfaktorn är byggnadens totala 
värmeövergångstal (W/m2,K). 

Enligt Sandberg (2009) finns det ännu en metod. För denna verifiering mäts 
varmvatten, hushållsel och energi för uppvärmning. Mätningen utförs i 3-6 
veckor under vinterperioden. Denna metod behöver flera andra uppgifter, 
t.ex. hur många människor som bor i huset och hur ofta vädring utförs. 

Fördelen med denna verifieringsmetod är att den kan utföras då byggnaden 
är i bruk. En nackdel är dock att metoden skapar en del osäkerheter på grund 
av att vissa faktorer är svåra att fastställa. 

En annan verifieringsmetod som är förenklad kan också användas. Om ett 
gemensamt indatadokument utförs kan ett intyg skrivas om att inga 
förändringar får göras som kan försämra de tidigare projekterade värdena. 
Vid besiktning av byggnaden redogörs för om bygghandlingar har följts och 
om det utlovade luftflödet stämmer överens med indatan. Ett 
täthetsprotokoll ska även redovisas. När en byggnad har använts i två år 
lämnas en energideklaration in för levererad årsenergi. Detta kan räcka för 
att någorlunda verifiera värmeförlusttalet (Sveriges Centrum för 
Nollenergihus 2017). 



22 
Beijbom & Bojcic 

2.15 Solskydd 

Sandberg (2009) beskriver i sin rapport “Mätning och verifiering” att 
innetemperaturen högst får vara 26 grader, under högst 10% av tiden under 
perioden april-september.  

SVF-värdet (se avsnitt 2.8.3) kan enkelt beräknas med hjälpa av indata från 
energibalansberäkning som ändå behöver utföras. Uppgifterna kompletteras 
med indata för solskuggning (FEBY 2012). Det finns olika programvaror 
som kan användas vid beräkning av SVF-värdet. I FEBY 12 anges olika 
beräkningar av solvärmefaktorn.    

2.16 Täthetsprovning 

Täthetsprovning, även kallat provtryckning, är en metod som används för att 
bestämma en byggnads lufttäthet. Det finns en Svensk Standard för 
täthetsprovning (SS-EN 13829). I standarden beskrivs fyra punkter som 
förklarar vad en provtryckning används för. 

En täthetsprovning enligt SS-EN 13829 används för att 

• Mäta en byggnads luftgenomsläpplighet. 

• Jämföra olika byggnaders luftgenomsläpplighet. 

• Åtgärda luftläckage efter tätning. 

• Identifiera källor för luftläckage.  

För att mätnoggrannheten på täthetsprovningar ska kunna garanteras ska 
vindhastigheten inte vara mer än 6 m/s (Olsson 2012). Vid mätningar när 
högre vindhastigheter förekommer blir noggrannheten lägre. 

Vid utförandet av en provtryckning ska fönster, dörrar och inspektionsluckor 
m.m. vara stängda. Ventilationen ska vara avstängd och ventilationsdonen 
ska vara tätade med antingen ballonger eller tejp. Kaminer tätas men ska inte 
vara helt stängda. Även öppningar som brunnar och avlopp ska tätas. Efter 
att alla tätningar är utförda och ventilationssystemet är avstängt monteras en 
duk med tillhörande fläkt i dörröppningen. Fläkten skapar antingen 
övertryck eller undertryck i byggnaden på 50 Pa. Detta gör att en 
tryckskillnad uppstår. Denna tryckskillnad mäts för att se hur mycket luft 
som transporteras genom fläkten per sekund för att behålla tryckskillnaden i 
byggnaden. Byggnadens täthet beror på hur mycket luft som passerar 
fläkten. Ett högt värde indikerar otäthet, medan ett lågt värde visar på 
motsatsen (Olsson 2012). Lufttätheten har en inverkan på ventilationen, 
energianvändningen och det termiska klimatet. För att se hur tätheten 
påverkar dessa faktorer se Tabell 2. 
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Tabell 2: Lufttäthetens inverkan på ventilation, energianvändning och termiskt klimat (Larsson et al. 

2007). 

 

2.17 Årsenergimätning 

Enligt Sandberg (2009) utförs mätningen på årsbasis och eftersom 
årsenergimätningen är en del av energideklarationen krävs det en minimal 
insats och det är en självklarhet att den ska mätas. Avläsningar som ska 
utföras för att mäta årsenergin är följande: 

• Inkommande el för hushåll. 

• Fastighetsel. 

• El till värmeapparater. 

• Varmvattenvolym. 

• Fjärrvärme eller bränslevolym (Sandberg 2009). 
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3 Objektsbeskrivning 

3.1 Vikaholm 

Beslutet om att utbygga Vikaholm vann laga kraft 2010-11-18. Området är 
beläget söder om stadsdelen Teleborg i Växjö. Syftet med området är att 
bebygga Södra Växjö med varierande bostäder.  

Enligt Växjö kommun (2012) ska Vikaholm med arkitektur och de 
offentliga platserna skapa en skönhet, kvalitet och funktion vilket ska bidra 
till en stark identitet för området. Flera grönområden ska finnas nära 
byggnader som ska ge mångfald och variation. En hög prioritering är att 
även skapa framkomliga cykelvägar och kollektivtrafik. Växjö kommun 
prövar även ekologiska hållbara lösningar med sina byggherrar för att de 
boenden ska leva i området utan större miljöpåverkningar och bidra till 
Växjös slogan “Europas grönaste stad”. Området förväntas bebyggas med 
omkring 1100 bostäder (Växjö kommun 2010). 

Vikaholms centrala del ska ha en högre exploateringsgrad än de 
naturområden som är belägna öster och väster om etapp 1. I etapp 1 ska 
bebyggelsen vara i huvudsak två till fyra våningar i form av småhus och 
radhus/parhus med små undantag av andra inslag, såsom andra 
boendeformer, små verksamheter och kontor. Inom området etapp 1 är det 
tänkt att 600-650 bostäder ska byggas (se Figur 4). 

 

Figur 4: Karta över Vikaholmområdet (Växjö kommun 2010) 



25 
Beijbom & Bojcic 

3.2 Kvalitetsprogrammet 

Växjö kommun har valt att jobba med kvalitetsprogram för området 
Vikaholm (Växjö kommun 2012). Tillsammans med Vikaholms byggherrar 
har en öppen dialog förts med idéer kring vision, hållbar energi och ramverk 
för Vikaholm. Utifrån det har ett kvalitetsprogram tagits fram. 

Vid avtalsbestämmelser för markanvisning och köpekontrakt med 
byggherrar ingår kvalitetsprogrammet i avtalet. Kvalitetsprogrammet 
beskriver nyckelkraven som behöver uppfyllas för att bygga i området. 
Kommunen och de byggherrar som medverkade med skapandet av 
kvalitetsprogrammet delade in nyckelkraven i sju delar. De anser att en god 
bostadsmiljö och minimala miljöpåverkningar kan åstadkommas om 
nyckelkraven följs. 

Nyckelkraven handlar om: 

• Odlingsmöjligheter/grönska. 

• Energieffektiva byggnader. 

• Dagvattenbehandling. 

• Avfall. 

• Hälsosamma byggnadsmaterial.  

• Trafik. 

• Tillgänglighet.  

 
Angående energieffektiva byggnader beskriver kvalitetsprogrammet att 
Vikaholm är indelat i två områden: ett fjärrvärmeområde och ett 
lågenergiområde. Tanken var att båda områdena skulle bebyggas med 
energieffektiva bostäder och lokaler. Skillnaden var att minimikraven för 
fjärrvärmeområdet var enligt BBR. I lågenergiområdet skulle det byggas täta 
och välisolerade byggnader i form av passivhus, nollenergihus eller 
plusenergihus, med minimikrav enligt aktuell FEBY. För samtliga tomter 
inom lågenergiområdet erbjöds incitamentet om 200 SEK rabatt per 
kvadratmeter tomt, se avsnitt 2.5. 

Omkring år 2011-2012 saknades intresse för att bygga lågenergihus. Därför 
togs ett beslut år 2013 om att dra fjärrvärmeledningar även till 
lågenergiområdet. Då kunde byggherren välja att antingen ansluta eller inte 
ansluta till fjärrvärmenätet. Efter det visades större intresse att bygga 
lågenergihus (Hördegård 2017).   
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Strategin ändrades efter det och kommunen valde att bygga ut 
fjärrvärmeledningar till nästan alla tomter. Ett par tomter vid slutändan av 
gatorna lämnades för passivhusvillor med krav enligt FEBY. Med denna 
strategin blev det inga problem att sälja tomterna. Hördegård nämner även 
att marknaden har blivit större och det finns fler företag idag med möjlighet 
att bygga passivhus. 

I kvalitetsprogrammet beskrivs att i första hand ska varor väljas som är 
registrerade BASTA-system vid val av byggnadsmaterial. BASTA är ett 
vetenskapligt egendeklarationssystem som används av många olika aktörer 
inom byggsektorn och stöttas av myndigheter och kommuner. BASTA 
används för att fasa ut farliga ämnen från bygg- och anläggningsprodukter 
(BASTA 2015). Alternativt vid val av byggnadsmaterial kan ett annat 
materialklassningssystem väljas, så länge samma egenskapskriterier som i 
BASTA-system uppnås. 

3.3 Passivhusvillorna på Vikaholm 

Den tionde april 2017 fanns det sexton stycken passivhustomter på 
Vikaholm. Av dem har femton sålts. På sju av dem har det byggts 
passivhusvillor, varav fyra är inflyttade. För de resterande sålda tomterna har 
bygglov beviljats eller pågår bygglovsprocessen. Passivhusvillorna är inte 
anslutna till fjärrvärmenätet. Utav de bygglovshandlingar som kunde 
beviljas av kommunen är alla villorna under 400 kvm. Tomterna befinner sig 
i etapp 1 och är utspridda runt Vikaholmsallén (se Bilaga 1). 
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4 Metod och genomförande  

4.1 Metod 

Informationssökning har skett via kommuner, statliga myndigheter, 
forskningsinstitut och aktörer inom passivhusbranschen. Vidare har 
information sökts via hemsidor och vetenskapliga artiklar kring berörda 
ämnesområden, samt i Linnéuniversitetets biblioteks databas. Innehållet i 
FEBY 12 ligger även som en central grund för detta arbetet. Informationen 
har kritiskt granskats för att ta fram ett teoretiskt underlag till denna rapport. 
Vidare har intervjuer genomförts med sakkunniga inom passivhus-branschen 
för att nå en djupare förståelse för tekniken. Intervjuer med kommunala 
tjänstemän har även utförs för att få reda på hur de behandlar 
passivhusprojekt. För att få en inblick i hur passivhus ser ut och fungerar har 
det undersökta bostadsområdet besökts. 

4.1.1 Kvalitativ metod 

Studien har utförts utifrån en kvalitativ metod då semistrukturerade 
intervjuer och observationer har genomförts. Datainsamlingen har gjorts via 
vetenskapliga artiklar, myndighetsdokument samt hemsidor.  

Intervjuerna har utförts antingen via mail eller telefon, där frågor har 
skickats i förväg för att förbereda de svarande (se Bilaga 2). Frågorna 
utformades väldigt öppna för att mycket information skulle kunnas tas in, 
för att sedan kunna granska vilken information som var relevant för arbetet. 
Intervjufrågornas innehåll bestod av relevanta ämnen för att uppnå syftet 
med arbetet. 

4.1.2 Kvantitativ metod 

I studien utelämnades den kvantitativa metoden eftersom det hade lett till 
mindre nyanserade och ytliga svar vilket inte lämpar sig i denna rapport. Det 
är även viktigt att studien får djupa och kvalificerade svar. 

4.1.3 Reliabilitet och validitet 

Reliabiliteten för detta arbete är hög då intervjuerna och 
informationsinsamlingen skulle ge samma eller liknande resultat om de 
genomfördes igen. Trovärdigheten för arbetet anses hög då de intervjuade 
personerna är erfarna inom passivhus-branschen. 
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Validiteten för studien är hög då endast ett avgränsat område undersökts och 
endast valid data valts ut på ett källkritiskt sätt. Datainsamlingen kring 
berörda ämnesområden skedde via vetenskapliga artiklar, kommuner och 
statliga myndigheter, vilket ökar validiteten för informationen i denna 
rapport. 

4.1.4 Objektivitet 

Detta arbete anses ha ett objektivt förhållningssätt då teorin är baserad på 
vetenskapliga artiklar, andra opartiska källor samt information från experter 
inom passivhus-branschen. Informationskällorna som har använts i detta 
arbete har kritiskt granskats för att uppnå ett objektivt synsätt inom 
ämnesområdet passivhus.  

4.1.5 Urval 

Detta arbete utfördes för att en verifieringsmetod skulle tas fram för 
passivhus uppförda utifrån kravspecifikationen FEBY 12, då 
undersökningen efterfrågades av Växjö kommun. FEBY 12 undersöktes 
eftersom delar av området Vikaholm har avsatts med incitament för 
energieffektiva byggnader enligt den aktuella kravspecifikationen. 

De kommuner som valts ut ska arbeta eller ha arbetat med energieffektiva 
hus i en viss utsträckning. De sakkunniga personerna ska arbeta inom 
ämnesområdet passivhus.   

4.2 Genomförande 

Den här studien har pågått under tio veckor under våren 2017 i samarbete 
med uppdragsgivaren Växjö Kommun. För att nå målet med projektet har en 
litteraturstudie genomförts för att nå en bredare kunskap inom 
passivhusbranschen. Litteratursökningen utfördes innan intervjuerna 
genomfördes, för att ge författarna en bakgrundsförståelse kring det 
undersökta området, samt för att kunna utforma passande intervjufrågor före 
intervjuerna. Informationen från litteraturstudien sammanställdes för att 
bidra till trovärdig teori i rapporten. Intervjuer genomfördes med både 
experter inom passivhusbranschen samt kommuner, vilka arbetar med 
energieffektivt byggande. Intervjufrågorna skickades till berörda personer 
före intervjutillfället för att uppnå genomtänkta och välformulerade svar. De 
använda intervjufrågorna återfinns i Bilaga 2. 
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5 Intervjuer 
Intervjuer har utförts med både branschexperter och kommuner. Frågorna 
riktade mot experterna var utformade efter vad som är viktigast att verifiera 
hos ett passivhus, medan kommunerna blev tillfrågade om hur deras arbete 
med verifiering ser ut. För att se intervjufrågorna som ställdes, se Bilaga 2. 

5.1 Hans Eek, Passivhuscentrum, Västra Götaland 

Enligt Eek är det viktigaste att utföra vid verifiering av passivhus är 
täthetsprovning. Att noggrant genomföra denna process underlättar för att nå 
de resterande energimålen. Detta kräver enligt Eek samarbete mellan olika 
yrkesgrupper, som snickare och elektriker, för att läckage inte ska skapas. 
Täthetsprovning bör utföras i produktionsskedet då klimatskalet står klart, 
för att kunna lokalisera och åtgärda eventuella läckage. Efter åtgärderna har 
utförts ska täthetsprovning genomföras ytterligare en gång. Provtryckning 
kostar cirka 15 000 SEK för en kund. Den mest kostnadseffektiva åtgärden 
för en byggnad är att säkra dess täthet. Vidare förklarar Eek att det räcker att 
mäta bullernivån med en mobiltelefon som mätinstrument. 

För att säkra materialkvalitet och undvika byggfukt ska fuktkontroller 
utföras under produktionen. Betongplattans relativa fuktighet ska även 
testas. För att undvika fuktproblem i trämaterial bör torrt virke beställas till 
arbetsplatsen med en fukthalt på femton procent, och detta ska sedan 
kontrolleras på arbetsplatsen. Det är svårt att utföra dessa mätningar när 
byggnaden är färdig, därför ska mätningarna genomföras under 
produktionen. 

Eek rekommenderar att värma huset med dess tilluft och påpekar att FTX-
system är det ventilationssystem som alltid används för passivhus.  

Det kan uppstå problem för byggherren om denna inte rådfrågar eller 
innehar kunskapen som krävs för att uppföra passivhus. Värmeeffekten som 
bestäms under projekteringen räcker ibland inte för att täcka byggnadens 
behov. För att undvika dessa fel förklarar Eek att det finns en tumregel att 
multiplicera den tänkta värmeeffekten med 1.5 för att täcka behovet.  

Om byggherren förstår tanken med ett energisnålt hus ska det inte vara några 
problem att nå kriterierna i FEBY 12. Eek nämner också ett antal ändringar i 
kommande FEBY. Den nya FEBY kommer benämnas som FEBY 21, där 
begreppen nollenergihus och minienergihus tas bort. Begreppet passivhus 
kan komma att ändras till FEBY-hus för att inte konkurrera med PHPPs 
begrepp. Det kan komma en ändring av värmeförlusttalet från 15 kWh/m2 
Atemp till 13 kWh/m2 Atemp. Att man kan ställa ännu hårdare krav i FEBY 21 
beror på att det nu finns bättre fönster och värmeväxlare. 
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5.2 Eje Sandberg, ATON teknikkonsult AB 

Sandberg rekommenderar att anlita en erfaren person för alla byggnationer 
för ett område än att varje byggherre eller husägare anlitar varsin egen 
person som kanske inte har stora kunskaper om FEBY12. Att byggherren 
utför arbetet själv riskerar felaktig verifiering. Sandberg rekommenderar 
även att byggnader ska certifieras av någon från Sveriges Centrum för 
Nollenergihus innan byggstart, för att kontrollera att en byggnad är på "rätt 
spår" och för att underlätta verifieringsprocessen. 

Det är viktigt att det finns möjlighet att kunna utföra avläsningar, och i 
kontrollplanen bör det även specificeras vid vilken tidpunkt mätningarna ska 
utföras. 

En kostnadseffektiv åtgärd för just småhus är att investera i fönster, med lågt 
U-värde, då dessa är viktiga för att undvika köldbryggor och kallras. 

För småhus rekommenderar Sandberg att metoden som beskrivs i början av 
avsnitt 2.14 används för att mäta värmeförlusttalet. För att anpassa metoden 
till småhus bör avläsningar utföras en gång i veckan istället för att timvärden 
läses av med mätloggning. Mätningen skulle inte behöva utföras under flera 
månader, utan 5-6 veckor skulle räcka. Mätningen skulle kunna 
dokumenteras enligt Bilaga 3. 

Sandberg beskriver också en annan mer exakt metod för mätning av 
värmeförlusttal. För att denna metod ska användas behöver alla fönster vara 
täckta med skivor. Skivmaterialet kan vara av plywood eller masonit. Rätt 
temperatur ska uppnås i byggnaden, alltså 21 grader, genom att värma 
byggnaden med en elvärmare och en elfläkt som håller rätt temperatur 
inomhus. Detta utförs under ett antal dygn samtidigt som utetemperaturen 
mäts under mätningsperioden. Genom att använda denna metod kan man 
räkna ut hur mycket energi som behövs för att värma upp byggnaden. 

För att den mer exakta metoden ska fungera får det inte finnas andra 
värmekällor i byggnaden. Detta inkluderar även personlast, vilket medför att 
ingen kan bo i byggnaden under denna mätningsperiod. Mätningen ska 
utföras under vintern, och är därmed endast lämplig om mätningen ska 
utföras innan inflyttning under vintern, vilket kan vara svårt att anpassa sig 
till. 
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Enligt Sandberg kan det bli problem med solljusinsläpp under sommaren för 
lågenergihus. För att undvika detta behöver en lösning förmedlas. Antingen 
sätter byggherren upp någon form av solskydd eller att installation av 
solskydd ska vara förberett och tillgängligt. Vid beräkning av solfaktorn 
händer det ofta att byggherren inte tar hänsyn till solskydd som kan finnas i 
form av persienner eller markiser. Detta medför att solfaktorn räknas ut fel 
och värdet blir för högt. Byggherren behöver därför bli informerad vid 
projekteringsskedet att utrymme för solskydd ska finnas, och att detta ska tas 
hänsyn till i beräkningen. 

En mätning av ljudkrav i sovrum och vardagsrum bör utföras för att en 
byggnad ska verifieras. Mätningen utförs med ett enkelt 
ljudmätningsinstrument.  

För mätning av årsenergin bör avläsning ske minst en gång för ett helt år. 
Mätningen kan medföra att det blir lättare att upptäcka avvikelser från det 
projekterade värdena. Avvikande värden kan bero på dålig injustering och 
reglering av installationer i byggnaden. 

Tryckprovning ska utföras under byggets gång innan de inre skivorna för 
väggar sätts upp och innan fönsterlisterna är monterade. Gör man 
tryckprovningen efter byggnationen är färdig kan det bli svårt att göra något 
åt det om problem uppstår. Mätningen ska utföras när det är någorlunda 
svalt ute, annars bör man vänta tills det blir kallare.  

Fukt i byggmaterial ska kontrolleras innan verifieringsprocessen, under 
byggets gång. Att kräva en fuktmätning efter bygget är färdigt anses 
orimligt. Det räcker med de mätningar som utförs under byggets gång. 
Större byggentreprenörer utför ofta fuktplaner på rutin. Den fuktmätning 
räcker för att verifiera byggnaden. 

Angående framtida ändringar av FEBY nämner Sandberg att det finns en del 
klagomål om kraven för fönstren. Dessa klagomål gäller U-värden som är 
svåra att åstadkomma vid vissa förutsättningar. Därför kommer kanske 
kravet att utgå i nästa upplaga av FEBY. Det diskuteras även om begreppet 
passivhus ska tas bort eller ersättas i FEBY. Kraven för luftläckage kan 
komma att skärpas för minimihus-nivå. För enplansvillor är den omslutande 
arean mycket större än för vanliga byggnader med flera plan. Detta medför 
större värmeförluster i förhållande till den uppvärmda arean. Därför kan en 
anpassning för enplansvillor vara lämplig att ta fram.     

5.3 William Lavesson, Ronneby Kommun 

Ronneby kommun använder sig av filosofin “cradle to cradle” vid 
uppförandet av nya byggnader. Den filosofi är ett sätt att projektera en 
byggnation genom att låta naturens egna processer ligga till grund för 
byggnaden. För att energiklassa byggnaderna ställer de energikrav som 
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varierar mellan olika projekt. För att säkerhetsställa att byggnaden ska bli 
energieffektiv, ställer de krav på energieffektiv stomme i 
förfrågningsunderlaget. Ronneby kommun försöker undvika 
“glädjekalkyler”, vilket menas att dåligt materialval ska räddas med 
installationerna. I produktionsskedet använder man sig av täthetsprovning 
för att fastställa byggnadens täthet.  

Kommunen använder sig inte enbart av en KA enligt PBL utan har även en 
extra person som är kunnig inom området miljö. Denna person ska se till att 
de olika miljökrav som ställs på byggnaden följs.    

Den tekniska förvaltningen i Ronneby bygger främst skolor och förskolor. 
För att mäta bullernivån i dessa byggnader använder de sig av akustiker. Att 
anlita en akustiker är enlig Lavesson relativt kostsamt där själva mätningen 
kostar cirka 35 000 SEK och med projektering blir den totala kostnaden 
cirka 100 000 SEK för ett byggprojekt. Lavesson anser att detta är något 
man borde göra i alla byggnader, då en bra ljudklass förbättrar 
inomhusklimatet.     

Lavesson nämner att Ronneby kommun är dåliga på att följa upp och 
undersöka hur det faktiskt gått för byggnaderna gällande 
energianvändningen. För att kunna certifiera energianvändningen, bör 
mätare placeras på rätt ställe så de ska kunna avläsas. Uppföljning av detta 
bör ske varje år. Det kan ge annorlunda svar gentemot den projekterade 
energianvändningen då personer som bor och använder byggnaden måste 
finnas i åtanke. Faktorer som användandet av vädringsfönster och hantering 
av installationer spelar stor roll.  

Ronneby kommun är enligt Lavesson kostnadseffektiva genom att de bygger 
flexibla och enkla byggnader. För att stärka den arkitektoniska upplevelsen 
använder de sig av olika "häftiga fasadmaterial", samt olika kulörer. 

Att producera byggnader enligt “cradle to cradle” är något som kostar mer 
under produktionen. Ronneby kommun anser dock att de vinner på det i ett 
längre perspektiv eftersom byggnader som projekteras på detta sätt blir mer 
energieffektiva. 

5.4 Västerås stad 

Västerås stad har använt Energihuskalkylen för att fastställa lågenergihus i 
ett projekt kallat Herrgårdsängen. Fastställningen följer inte FEBY utan 
lokala bedömningar för vad ett lågenergihus är. Kommunen har även 
utvecklat en egen metod för att verifiera lågenergihusen och anser att deras 
metod har fungerat bra. Metoden är anpassad för småhus. 

Verifieringsmetoden innehåller följande moment: 
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1. Energiberäkning för projekterad byggnad utförs i energikalkyl 

2. En effektförlustmätning utförs 

3. En provtryckning utförs 

4. Uppföljningsberäkning i beräkningsprogrammet energihuskalkyl 

5. Årsenergimätning 

6. Energideklaration 

Metoden ska vara framställd redan innan projekteringsskedet och 
kommunen har ansvar för att mätningarna ska genomföras. Byggherren 
ansvarar för att kraven följs och ger tillstånd att mätningarna kan 
genomföras. Husägaren ska kunna upplåta sitt hem för att genomföra 
mätningar. 

Kommunen nämner hur viktigt det är med informationsmöten med 
husköpare och husleverantörer för att nå ett lyckat byggprojekt. Det finns 
även behov av att utbilda byggherren med hur tekniken i deras byggnader 
fungerar.  

För att åstadkomma goda resultat anser Västerås stad att täthet är den 
avgörande betydelsen för att låg energianvändning ska uppnås. 
Ventilationen får inte gå genom otätheter utan via ventilationssystemet för 
att värmeåtervinning genom FTX-systemet ska fungera. För att undvika 
fuktskador är god täthet viktigt. Täthetsprovningar och injusteringar av 
ventilation ska utföras redan före verifikationsprocessen. Luftläckaget får 
maximalt vara 0,4 l/s m2 vid en tryckdifferens på 50 Pa. 

Kommunen satte ett krav på att effektbehovet högst fick uppnå 20 W/m2 
Atemp. Vid verifiering används en felmarginal på sjutton procent. Värdet 
baseras på en parameteranalys för husen och är därför unik för projektet 
Herrgårdsängen. Beräkningar dimensioneras efter en innetemperatur på 20 
grader. Normalisering har skett av mätdata för avvikande utetemperatur, 
innetemperatur, antal boende, varmvattenanvändning samt spillvärme från 
hushållsel.  

Mätningen av effektbehovet tar omkring 3-5 veckor. Den påbörjas genom att 
en kontroll görs av att mätningsmöjlighet finns i huset och att den 
uppvärmda ytan stämmer överens med det tidigare beräknade värdet. 
Energimätaren läses av och temperaturen inomhus och utomhus läses av 
under veckorna. Mätvärdena överförs sedan till energikalkylen för att få 
fram ett resultat som kan jämföras med de projekterade värdena. 

Västerås stad anser att det är svårt att mäta årsenergianvändning på grund av 
att det finns många faktorer som påverkar resultatet. För att genomföra 
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mätningen behöver värderingar om hur människor använder energin 
dagligen bestämmas. De boende har frihet att själva bestämma över hur de 
disponerar sitt hem. Detta omfattar bland annat driftinställningar, 
innetemperaturer, varmvattenanvändning, injusteringar av värme samt 
ventilationssystem. Västerås stad konstaterar att genom att ha ett bra 
klimatskal begränsas årsenergianvändningen.  

5.5 Andra kommuner som kontaktats 

Falun kommun arbetar med FEBY-kravspecifikation men har inte svarat vid 
kontakttillfälle. 

Motala kommun arbetade med en klimatpremie om 25 000 SEK för att 
bygga passivhus. För att få premien behövde passivhuset följa FEBY:s 
kravspecifikation, och efter en verifiering skulle premien betalas ut till 
byggherren. Dock var inga byggherrar intresserade av att utföra arbetet med 
premien, så projektet avslutades år 2012.  

Linköping kommun ställde krav på energianvändningen i ett område inom 
kommunen. Kravet omfattade 25% lägre energianvändning än vad BBR 
krävde. Projektet genomfördes för länge sedan och verifieringsdiskussioner 
togs aldrig upp av kommunen. 

Örebro kommun arbetade med FEBY under en viss tid, men detta har ersätts 
av Miljöbyggnad Silver. Deras kontroll av att kraven har följts uppfattades 
som att energihuskalkylen med god marginal användes för att redovisa att 
kraven följts.  

5.6 Andra experter som kontaktats 

Kontakt togs med IG Passivhus, men det fanns inget intresse av att besvara 
våra frågor. Det lämnades endast en hänvisning till deras hemsida. IG 
Passivhus poängterade även att de distanserar sig från kravspecifikationen 
FEBY 12. IG Passivhus arbetar enbart efter den tyska passivhusstandardens 
koncept PHPP.  
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6 Analys 
I analysavsnittet kommer de svar från intervjuerna att kopplas samman och 
analyseras utifrån den befintliga teorin i kapitel 2. Kopplingar dras också till 
den föreslagna verifieringsmetoden. 

6.1 Kontrollplan 

Att leda och kontrollera arbetet är något som både Sandberg, Lavesson och 
Västerås stad förespråkar i intervjuerna, detta för att kunna certifiera och 
eventuellt verifiera att byggnadens produktion har gått rätt till. Enligt avsnitt 
2.12 är en kontrollplan något som bör finnas med vid byggnation av 
passivhus. Ansvarig för denna kontrollplan bör vara en person som har 
erfarenhet inom området. 

Användning av en kontrollplan för den föreslagna verifieringsmetoden är 
lämpligt eftersom det finns många faktorer som måste beaktas. Att anställa 
en kontrollansvarig som ska kontrollera att allt utförs korrekt och vid rätt 
tidpunkt säkrar att metoden utförs så som tänkt. När en kontrollplan är 
uppförd ska den följas. Enligt avsnitt 2.12 rekommenderas det att en 
kontrollplan används samt som Sandberg och Lavesson rekommenderar att 
en kontrollplan bör utföras.  

6.2 Luftläckage 

Resultatet av intervjuerna visar att samtliga intervjupersoner indikerar att 
byggnadens täthet är ett viktigt kriterium för ett passivhus. Om 
tryckprovning utförs i produktionsskedet kan byggnadens täthet fastställas. 
Detta leder till att kostnader och effektbehovet i byggnaden kan sänkas. I 
passivhus ska luftdrag och mögel undvikas enligt Energi- och 
klimatrådgivningen (2017a).   

Täthetsprovning är därför väldigt viktigt att utföra för att nå målet att bygga 
passivhus. Byggnadens täthet påverkar även värmeförlusttalet och den 
levererade årsenergin vilket gör att det är av yttersta vikt att säkerhetsställa 
tätheten. 

Eftersom energi sparas i och med att byggnaden är tät (Larsson et al. 2007), 
är tryckprovning lämplig att föreslå som ett verifieringsmoment. Att 
kontrollera luftläckage som en del av den framtagna verifieringsmetoden är 
viktigt för att säkerställa att luftläckage inte är för stort. 
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6.3 Fuktkontroll 

Ett utav kraven för passivhus är att en byggnad uppförs med god 
materialkvalitet. Kravet beskrivs i avsnitt 2.1. För att klara av de fuktkrav 
som finns i FEBY 12 bör enligt Eek och Sandberg fuktmätningar av 
byggmaterialet utföras i produktionsskedet. I kravspecifikationen finns även 
anvisningar om att materialen bör täckas över. 

Att kontrollera att passivhusvillor klarar den fastställda fukthalten i 
kravspecifikationen är av yttersta vikt då byggnaden ska bestå av 
byggmaterial utan mikrobiologisk påväxt enligt FEBY 12. Detta försäkras 
genom att fuktkontroller utförs i produktionsskedet så att fuktskador och 
mögel undviks. Fuktkontroller används för att kvalitetssäkra byggmaterialet. 

6.4 Buller från ventilationssystem  

Det finns en viss motsägelse mellan Eek och Sandberg gentemot Lavesson, 
där Lavesson anser att det är viktigt med kvalificerade ljudmätningar av en 
akustiker. Eek och Sandberg förespråkar en mer enklare metod. För småhus 
är den typen av mätning som Lavesson förespråkar inte befogad då 
investeringen inte skulle löna sig ekonomiskt. 

Kontroll av buller från ventilationssystem kräver inga avancerade 
mätinstrument. I den framtagna metoden för att verifiera passivhusvillor är 
därför den enklaste formen av ljudmätning lämplig som mätinstrument. 
Detta tillvägagångssätt valdes eftersom det är en enkel och kostnadseffektiv 
lösning (Sandberg 2017). 

6.5 Fönster och glaspartier 

Något som nämns i intervjuerna är vikten av att använda bra fönster. Genom 
att använda fönster med goda egenskaper kan mindre energi slösas. 
Sandberg nämner att för småhus kan ett fönster med lågt U-värde vara en av 
de mest kostnadseffektiva aspekterna för småhus. Detta leder även till att 
kallras och köldbryggor undviks (Energi- och klimatrådgivningen 2017a). 
Att uppföra energieffektiva byggnader är dyrare än att bygga traditionella 
byggnader, men i och med att byggnaden får en lägre energiförbrukning kan 
dessa pengar tjänas in i ett senare skede (Energi- & klimatrådgivningen 
2017a).  

Fönster och glaspartier är något som ska beaktas för passivhus enligt de 
intervjuade. Därför är dokumentation och redovisning av U-värden relevanta 
att redovisa för att verifiera ett passivhus.  
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6.6 Värmeförlusttal 

Vid mätning av värmeförluster finns det olika metoder att använda. Det har 
konstaterats av Sandberg och Västerås stad att mätningen ska utföras under 
vintern för att det är vid den tiden värmeförlusterna är som störst. 
Innetemperatur och utetemperatur ska mätas under mätperioden. Hur lång 
tid mätningen tar beror på vilken metod som väljs. Eftersom det även har 
konstaterats att täthetsprovning är viktigt att genomföra och att luftläckage 
påverkar värmeförlusttalet kan den förenklade metoden av Sveriges Centrum 
för Nollenergihus användas. Då kan en mätning undvikas och ett antagande 
kan göras om värmeförlusttalet är godkänt eller inte. Metoden beskrivs i 
avsnitt 2.14. 

Att redovisa värmeförlusttal är en central del av kravspecifikationen och bör 
därför verifieras. Eftersom byggherren är tvungen att redovisa en 
energikalkyl i projekteringsskedet med värmeförlusttalet angivet, kan denna 
enklare metod vara lämplig att genomföra som ett verifieringsmoment. 
Metoden ger byggherren möjlighet att redovisa värmeförlusttal utan att göra 
en mätning, och kräver därför inga större kunskaper om värmeförlusttal. 
Detta medför även kostnadseffektivitet.  

De intervjuade tog inte upp den enklare form av att verifiera 
värmeförlusttalet,  utan denna analys baseras på insamlingsdata från teorin 
(avsnitt 2.14) som antas vara rimlig. Eek och Sandberg argumenterade för 
mer utförliga mätningar. 

6.7 Levererad årsenergi till byggnaden 

Att kontrollera den specifika energianvändningen är utifrån intervjuerna 
svårt att utföra. Detta är dock något som bör fastställas för att byggnaden ska 
kunna tolkas som passivhus. Den specifika energianvändningen för ett 
passivhus är 50 kWh/m2 för icke elvärmd och 25 kWh/m2 för elvärmd 
byggnad enligt FEBY 12. Det är därför inte tillräckligt att enbart använda 
sig av ett projekterat värde som Västerås stad har gjort. Redan i 
projekteringsskedet bör personlaster och vädring medräknas. Som 
intervjupersonerna nämner är det rimligt att redovisa verklig 
energianvändning efter årsbasis. Det är därav viktigt att mätare finns 
tillgängliga för avläsning av de olika parametrarna tappvatten, hushållsel, 
fastighetsel och värmeenergi (Sandberg 2009). Västerås stad anser att det är 
svårt att utföra en bra årsenergimätning och därför bestämde de att inte 
utföra en speciell mätning utan anta att om klimatskalet är bra utformat 
begränsar det årsenergin också. Endast en energideklaration behöver 
redovisas. Västerås stad använder också en lägre nivåkrav än vad FEBY 12 
förespråkar, det kan påverka deras metodval. 

Årsenergin är ytterst intressant att redovisa och säkerhetsställa. Att ha med 
den i en verifieringsmetod anses lämpligt eftersom grunden för ett passivhus 
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är att ha en så låg energiåtgång och ett så lågt energibehov som möjligt. 
Eftersom en energideklaration måste lämnas in till Boverket, kan den 
användas för att specificera energiåtgången för byggnaderna. När 
energideklarationen är gjord kan den användas som underlag till levererad 
årsenergi till Växjö kommun. 

6.8 Solskydd 

Intervjuerna visar att om möjlighet till rådfrågning eller någon form av 
informationsinsatser enligt avsnitt 2.5.4 finns tillgängligt, ökar kunskapen 
om uppförandet av passivhus. Detta kan leda till att fel eller oklarheter kan 
lösas redan i projekteringsskedet. 

För solskydd är det relevant eftersom det kan förekomma att byggherren 
beräknar fel i Energihuskalkylen om solvärmefaktorn. Det är något som 
Sandberg nämner och därför är det lämpligt att byggherren blir informerad 
om solfaktorn innan kalkyler genomförs. 

6.9 Nästa upplaga av FEBY 

Vid intervjutillfällena diskuterades även möjliga förändringa i nya FEBY 
21. Eek och Sandberg förklarade att begreppet passivhus skulle kunna 
ändras. Enligt Eek skulle även värmeförlusttalet skärpas från 15 till 13 
kWh/m2 Atemp. Detta berodde till viss del på att tekniken för värmeväxlare 
förbättras. Med ett FTX-system kan frånluftens energi återvinnas med upp 
till 90 procent (Energi- och klimatrådgivningen 2017b). 

Framtida ändringar av FEBY kan därför medföra att ändringar behöver 
göras av verifieringsmetoden för att anpassa den till nya krav. 
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7 Förslag på verifieringsmetod  
I detta kapitel redovisas ett förslag på en verifieringsmetod som kan 
användas för att verifiera passivhus utifrån kravspecifikationen FEBY 12. 
Metoden grundar sig på analysen i kapitel 6, av kapitel 2 och 5 i denna 
rapport. Förslaget på verifieringsmetod har även övervägts mot vad som 
anses rimligt att utföra och kräva från en byggherre som i många fall kan 
vara en privatperson, utan djupa kunskaper inom passivhusbranschen. Det 
har inte ansetts rimligt att en privatperson på egen hand ska utföra mätningar 
och kontroller vecko- eller månadsvis. Delar av kriterierna i FEBY 12 går 
inte att verifiera efter att passivhuset byggts färdigt, utan måste ske under 
byggprocessen. Detta är något som har tagits hänsyn till i 
verifieringsmetoden. Förslaget är noga genomtänkt och anses som 
tillräckligt underlag för att en verifiering ska anses godkänd utifrån kraven i 
FEBY 12. Kommuner får själva ta ställning till vad som är försumbart 
procentuellt gällande energikrav. Den föreslagna verifieringsmetoden 
redovisas i detalj i de kommande avsnitten. Figur 5 sammanfattar den 
föreslagna verifieringsmetoden genom att visa när de olika momenten ska 
utföras.  

Figur 5: Sammanfattning av när momenten i den föreslagna verifieringsmetoden ska utföras. 

7.1 Kontrollplan  

En kontrollplan ska arbetas fram och följas under hela byggproduktionens 
process. Det ska kontrolleras och dokumenteras att tillgängliga mätare är 
utplacerade för varmvatten, hushållsel, fastighetsenergi och värmeenergi. 
Tidpunkter för när mätningar ska utföras ska enligt den föreslagna metoden 
redovisas i kontrollplanen.  

Kontrollplanen ska tydligt redovisa vilken aktör som ansvarar för vilket 
arbete. All dokumentation i kontrollplanen ska användas som underlag för 
kommunen vid deras verifiering av passivhusvillor. Att utse en 
kontrollansvarig (KA) för att kontrollera om arbetet följs är lämpligt. KA 
behöver vara en certifierad person inom området. 
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7.2 Luftläckage 

Byggnadens lufttäthet ska kontrolleras genom täthetsprovning av hela 
passivhuset i byggskedet. Detta ska göras minst en gång, alternativt två 
gånger, för att åtgärda eventuella läckor. Kontroll ska även utföras i ett 
senare skede då byggnaden använts i ungefär två år, för att säkerhetsställa att 
byggnaden fortfarande är tät. Mätresultatet från proven ska dokumenteras 
genom att ett intyg lämnas in till kommunen. Täthetsprovningar ska utföras i 
enlighet med Svensk Standard SS-EN 13829. Tillvägagångssättet beskrivs i 
avsnitt 2.16. 

7.3 Fuktkontroll 

Fuktkontroller av byggmaterial ska utföras under byggnadens uppförande, 
där en kontrollansvarig ska dokumentera och verifiera att mätningar utförts. 
Dokumentationen ska innehålla fukthalter och vilka material som mätningen 
har utförts på. Fukthalten får inte överstiga nivåer enligt angivna värden i 
avsnitt 2.8.8. 

7.4 Buller från ventilationssystem 

För att mäta om ett ventilationssystem klarar av ljudklass B i ett sovrum, kan 
den enklaste typen av mätinstrument användas. En mobiltelefon med 
godkänd ljud-applikation av kommunen skulle vara godtagbart som 
ljudmätningsinstrument. Mätningen ska ske i mitten av rummet, resultatet 
ska sedan dokumenteras. Detta ska göras en gång under byggproduktionen, 
samt utföras två år efter att byggnaden blivit färdig för att verifiera 
ljudklassen. 

7.5 Fönster och glaspartier 

Fönster och glaspartier ska kontrolleras i en fönsterförteckning, där alla 
byggnadens fönster redovisas med area och U-värde. 

7.6 Värmeförlusttal 

Ett intyg skrivs i projekteringsskedet att inga förändringar får utföras som 
påverkar värmeförlusttalet negativt. Värmeförlusttalet ska följa 
energihuskalkylen. Det kontrolleras sedan i besiktningsskedet om 
bygghandlingar har följts. Det utlovade luftflödet och täthetsprotokollet ska 
vid besiktningen stämma överens med indata i Energihuskalkylen.  



41 
Beijbom & Bojcic 

Om kommunen anser att för stora ändringar av bygghandlingarna har utförts 
eller att indatan inte stämmer överens, kan kommunen rekommendera att en 
utförlig mätning utförs av byggherren enligt avsnitt 2.14. 

7.7 Levererad årsenergi till byggnaden 

Årsenergin ska redovisas i energideklarationen som lämnas in två år efter 
det att byggnaden tagits i bruk. Energiprestandan används som underlag för 
att bedöma levererad årsenergi. 

7.8 Solskydd 

Kommunen ska informera om solskydd i bygglovsskedet. Det ska finnas 
möjlighet för montage av solskydd vid fönster, vilket ska redovisas i 
bygghandlingar. 
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8 Diskussion  
I detta kapitel kommer först metoden och genomförandet för projektet att 
diskuteras utifrån vad som fungerat väl samt möjliga förbättringar. Vidare 
kommer resultatet att diskuteras. Resultatet inkluderar den föreslagna 
verifieringsmetoden från kapitel 7.    

8.1 Metoddiskussion 

I denna studie har fakta kring beräkningar och olika tester legat till grund för 
resultatet. Den kvalitativa metod som använts med intervjuer har 
kompletterat informationen och styrkt dess grunder. De intervjufrågor som 
har tagits fram till intervjupersonerna utformades med hjälp av teorikapitlet. 
Frågorna som ställdes var mest inriktade på metoder för att verifiera 
passivhusvillor, men även vilken metod som var rimlig utifrån ett 
kostnadseffektivt perspektiv. Svaren på frågorna kan anses som tillförlitliga 
då intervjupersonerna är experter inom ämnesområdet passivhus. 
Observationerna av passivhusvillorna i området Vikaholm gav en bättre bild 
av området och gav även en indikation på hur passivhusvillorna ser ut och 
kan komma att se ut. 

Intervjuerna utfördes via telefon och mail. För att en djupare förståelse av 
svaren skulle fås, kunde intervjuerna möjligtvis utförts som platsintervjuer 
istället. Detta på grund av att vissa beräkningsmetoder i FEBY 12 kan anses 
svåra att förstå. Under intervjuerna tappades även ibland fokus från villor 
och inriktades mer på flerbostadshus. Detta medförde att en sållning av 
information utfördes. 

För att få en bättre uppfattning om vad de boende eller byggherren tycker 
om verifieringsmetoden kunde en enkätundersökning utförts. Där skulle de 
intervjuade personerna kommentera och motivera om de tycker att metoden 
som är framtagen anses bra utifrån deras perspektiv. En viktig fråga som 
skulle kunnas tas upp är ifall de tycker det är rimligt att utföra mätningar 
efter byggnaden blivit färdig och inflyttning skett. Att göra en 
enkätundersökning uteslöts på grund av tidsramen för detta projekt. Att 
framställa en enkät och samla in svaren från boende eller byggherrar hade 
varit för tidskrävande. En enkätundersökning kan däremot genomföras av 
Växjö kommun. 

En svaghet i studien ligger i att varken projektörer eller entreprenörer gav 
svar under mailkontakten som försöktes skapas. Frågorna som söktes svar på 
rörde verifieringsmetoder. Det skulle kunna vara av intresse att veta vad 
entreprenörerna tycker om metoden före det att den eventuellt tas i bruk. 
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Det framkom även att en del av de kommuner som kontaktades inte arbetade 
med FEBY längre. De projekt som har utförts enligt FEBY har inte heller 
verifierats, utan har använts vid projekteringsskedet, eller har endast 
certifierats av Sveriges Centrum för Nollenergihus. Västerås Stad var den 
enda kommunen som jobbat överhuvudtaget med uppföljning och 
verifiering av energieffektiva bostäder.  

8.2 Resultatdiskussion 

Den framtagna metoden kommer möjliggöra att passivhusvillor kan 
verifieras, men det kommer inte att kunna verifieras enligt FEBY. Denna 
verifiering kommer istället räknas som Växjö kommuns egna 
verifieringsmetod. Kommunen ställer krav på att passivhusvillor ska 
projekteras efter FEBY 12, men inte att en certifieringsprocess ska utföras, 
vilket skulle vara nästa steg. Hur man skulle verifiera byggnaderna skulle 
även ha tänkts på innan projektet påbörjades. Eftersom det redan finns ett 
par villor på Vikaholm som är inflyttade blir det svårare att utföra 
mätningar.  

Vissa av de utvalda momenten i den framtagna metoden är förenklade då det 
annars  ansågs läggas för stora kunskapskrav på byggherren. Kraven skulle 
vara rimliga att ställa på etablerade hustillverkare, men att ställa dessa krav 
på en enskild privatperson är orimligt. 

Största vikten av metoden ligger på att byggnaden är tät. Detta på grund av 
att det är den egenskap som påverkar ett passivhus mest. Genom att vara 
noggrann i hela byggnadens process från projektering till produktion, och 
sedan verifiering, är mycket viktigt. Det är i projekteringen och 
produktionen som flest åtgärder kan göras, och det är även då åtgärder är 
minst kostsamma. Ju längre produktionen fortlöpt, desto dyrare och svårare 
blir det att åtgärda eventuella fel. 

Något som även påverkat resultatet är att en del av kraven och 
mätmetoderna är riktade mot flerbostadshus, där småhus kommit lite i 
skymundan. Detta gör att vissa vedertagna metoder inte finns specifikt för 
småhus. Vidare anses den föreslagna verifieringsmetoden möjlig att tas i 
bruk, då en liknande metod har fungerat i Västerås stad. 
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8.3 Växjö kommuns synpunkter 

I detta avsnitt kommer Växjö kommuns synpunkter av den föreslagna 
verifieringsmetoden att diskuteras. Dessa synpunkter framfördes under ett 
möte med kommunen den 1 juni 2017. 

 De personer från Växjö kommun som deltog var: 

• Jan Johansson, Energiplanerare. 

• Magnus Ericsson, Bygglovchef. 

• Ulf Hördegård, Projektledare Vikaholm. 

Växjö kommun tyckte att arbetet har skapat ett underlag för hur en 
verifieringsmetod kan genomföras. Kommunen har även insett hur mycket 
jobb som ligger bakom en verifiering och att processen behöver pågå under 
en längre period än tänkt.  

Växjö kommun kommenterade att den föreslagna metoden blir väldigt 
omfattande om den ska följas helt och hållet. Man vill helst avsluta 
verifieringen så snabbt som möjligt och prioritera vissa krav mer än andra. 
Därför nämnde de att metoden istället skulle behövas modifieras för att 
kunna ge ett snabbt godkännande av byggnaden. De skulle eventuellt i 
senare skede av processen kontrollera att byggnaden verkligen lever upp till 
de projekterade värdena.  

Kommunen såg att ett möjligt upplägg skulle kunna vara att momenten i 
avsnitt 7.1, 7.2 och 7.5 utförs i ett tidigt produktionsskede för att de sedan 
ska ligga till grund för den viktigaste uppföljningen/verifieringen av 
byggnaderna. Levererad årsenergi i avsnitt 7.7 skulle kunnas utföras efter 
föreslagen metod och säkerhetsställa att de verkliga husen inte avviker för 
mycket mot det projekterade värdena. 

Synpunkter som poängterades under mötet var 

• Vikten av att hålla låga kostnader för verifieringsmetoden så att inte 
hela incitamentet går till att betala av mätningar och verifieringar.  

• Svårigheter med att verifiera kravet om värmeförlusttalet. 

• Det finns i nuläget för litet antal passivhus på Vikaholm för att kunna 
motivera att en kontrollansvarig anställs.  

• Växjö kommun anser att det är godtagbart med de utförda intervjuer 
som begränsades till enbart kommuner och passivhusexperter.    
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Kommunen nämner även att ta reda på hur mycket det kan kosta att utföra 
alla mätningar och verifieringar skulle vara nästa steg. Att ett nästa 
examensarbete skulle kunna handla om det.  

Avslutningsvis tackar Växjö kommun för ett bra samarbete och vält utfört 
arbete. 
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9 Slutsatser 
Av den totala energianvändningen i Sverige för bostäder och lokaler, står 
uppvärmningen för 60 %. Med passivhus kan uppvärmningsbehovet sänkas 
för bostäder och lokaler. För att försäkra att ett passivhus byggts krävs en 
verifieringsmetod. 

Med den föreslagna metoden redovisas ett sätt att verifiera passivhus som 
skulle bidra till ett mer hållbart samhälle ur ett klimatperspektiv. Verifierade 
byggnader försäkrar att energianvändningen är låg. Detta kan då leda till att 
Sverige lyckas nå EU:s klimatmål i framtiden. 

Metoden kan ligga till grund för Växjö kommun, men även för andra 
kommuner i Sverige, för deras fortsatta arbete mot mer energieffektiva 
bostäder. För att försäkra sig om att verifieringsmetoden är godtagbar bör 
den testas i fält innan den helt tas i bruk. 

Studien har visat att den viktigaste aspekten för ett passivhus är dess täthet. 
Vidare är täthetsprovning det moment som är mest väsentlig vid uppförande 
av en energieffektiv byggnad. 

Beslutet att använda en kontrollplan i metoden fattades för att det finns 
många faktorer att vara medveten om. Att anställa en kontrollansvarig som 
ska kontrollera att allt utförs korrekt och vid rätt tidpunkt säkrar att metoden 
utförs så som tänkt. När en kontrollplan är utförd ska den följas. 
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Bilaga 1: sid1: (1) 
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Bilaga 1: Karta över Vikaholmsallén med passivhustomter 
markerade



Bilaga 2: sid1: (2) 
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Bilaga 2: Frågeformulär till Intervjuer 

Följd frågor ställdes till de intervjuade. 

Intervjufrågor till kommuner: 

Har ni arbetat med FEBY? 

Hur utför ni verifieringar av ställda krav? 

Vad anses vara viktigt att kontroller? 

Vilka problem brukar uppstå? 

Hur anser ni att era metoder fungerar? Finns det brister med att använda era 
metoder? 

Har ni någon uppfattning om hur luftläckage mäts? 

Har ni någon uppfattning om hur värmeförlusttalet kan mätas? 

Har ni någon uppfattning om hur ljudkravet mäts? 

Har ni någon uppfattning om hur årsenergimätningen mäts? 

Har ni någon uppfattning om hur mätningar för solskydd mäts? 

Har ni någon uppfattning om hur byggmaterial kontrolleras? 

Bör en kontrollplan utföras för att följa upp en byggnads krav? Vad 
innehåller den i så fall? 

När ska mätningarna utföras? I vilken ordning? 

Vilka mätningar är relevanta att utföra? 

Hur undviks större kostnader? 
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Intervjufrågor till experter: 

Vad anses vara det viktigaste att klara i FEBY? 

Hur mäts luftläckage? 

Hur mäts värmeförlusttalet? 

Hur testas ljudkravet? 

Hur utförs årsenergimätningen? 

Hur utförs mätningar för solskydd? 

Hur kontrolleras byggmaterial? 

Bör en kontrollplan utföras? Vad innehåller den i så fall? 

När ska mätningarna utföras? I vilken ordning? 

Vilka mätningar är relevanta att utföra? 

Hur undviks större kostnader? 

Finns det kritik mot FEBY 12? 

Vilka återgärder kan komma i framtida FEBY? 

Hur relevant är rapporten "Mätning och verifiering"?
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Bilaga 3: Mall för redovisning av mätdata för verifiering av 
värmeförlusttal 
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