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Sammanfattning 

 

Kraven på att nybyggda bostäder ska vara energisnåla i driftskedet ökar hela tiden av flera 

anledningar. Dels vill brukarna hålla driftskostnaderna så låga som möjligt och dels är det 

miljöaspekten som spelar in. Men hur energisnål kan en villa egentligen göras och hur 

påverkas arkitekturen då den görs extremt energieffektiv?  

I den här rapporten utreds tio energieffektiva principer som kan användas för att göra en villa 

mer energisnål och energiproducerande. Alla tio principer har tillämpats i en villa som 

projekterats under arbetets gång. De tio principerna är: 

 Husets utformning 

 Konstruktion 

 Isolerade skjutluckor 

 Solceller 

 Solavskärmning 

 Energitak 

 Uppvärmningssystem 

 Vindkraftverk 

 Vindskydd 

 Medvetenhet och inredning 

Resultaten visar att villan kommer ge ett energiöverskott på cirka 6 000 kWh/år enligt enklare 

handberäkningar av husets energiförbrukning och den producerade energin. Arkitekturen blir 

tydligt påverkad av de energieffektiva principerna men huset är ändå fullt funktionellt. Att 

tillämpa tio energieffektiva principer i en villa kan vara svårt att försvara ekonomiskt då pay-

off tiderna är långa på grund av höga investeringskostnader. 

Arbetet har utförts på KTH campus Haninge i samarbete med Sweco Architects AB. 
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Abstract 

 

The demands on newly constructed buildings to be energy efficient in the operational stage 

are increasing all the time by many reasons. Partly because the people living in the house 

want to keep the operational costs as low as possible and partly because of the impact on 

the environment. But how energy efficient can a villa be made and how does it affect the 

architecture when it is made extremely energy efficient? 

In this essay ten energy efficient principles are investigated which can be used to make a 

villa more energy efficient and energy producing. All ten principles have been applied in one 

villa that has been designed during this project. The ten principles are: 

 The design and shape of the house 

 Construction 

 Insulated sliding slots 

 Solar panels 

 Sun shading 

 Energy roof 

 Heating system 

 Wind power turbine 

 Wind protection 

 Consciousness and interior design 

The results show that the villa will produce an overbalance of energy of about 6 000 

kWh/year according to simpler calculations of the house´s energy consumption and the 

energy that it produces. The architecture is clearly affected by the energy efficient principles 

but the house is still fully functioning. Applying ten energy efficient principles in one villa can 

be hard to motivate economically because of long pay-off times caused by high investment 

costs. 

This thesis has been made at KTH campus Haninge in cooperation with Sweco Architects 

AB.  
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Förord 

Detta examensarbete om 15 högskolepoäng har utförts på Kungliga Tekniska högskolan, 
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Arbetet har utförts i samarbete med Sweco Architects och vi vill framföra ett stort tack till 

Sweco för att de avsatt tid och resurser till förmån för vårt arbete. Vi vill speciellt tacka Carl 

Martinell och Jonas Hällgren som varit våra handledare på Sweco Architects och hjälpt oss 

med allt från idéer till detaljfrågor under hela arbetets gång. Vi vill också tacka Zeev Bohbot 

som varit vår handledare på KTH som sett till att arbetet hela tiden gått åt rätt håll. 
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 

Det ställs allt högre krav på bostäders energiförbrukning för att spara både pengar och miljö. 

Äldre krav och nivåer på energiförbrukning är inte längre aktuella i dagens samhälle där 

medvetenheten om miljöproblem och klimathot bara ökar år för år. 

Den primära inspirationskällan för arbetet var roterande hus med olika energisparande och 

energiproducerande principer. Det första exemplet på ett roterande hus är Villa Girasole nära 

Verona i Italien som uppfördes år 1935. Ingenjören ville med den tekniken befria 

mänskligheten från tyngden av traditionella tekniker och historiens börda (Alter, 2008). 

Ett annat exempel på ett roterande hus där tillvaratagandet av solens energi ligger i fokus är 

den tyska arkitektens Rolf Dischs Heliotrop som stod färdigt år 1994 och som är det första 

plusenergihuset (Rolf Disch SolarArchitektur, 2013). 

Tanken var först att utveckla ett roterande hus där rotationen skulle vara användbar i syften 

som solavskärmning och tillvaratagande av solenergi under hela dygnet och samtidigt skapa 

en tilltalande arkitektur. Men eftersom ovanstående exempel ligger på betydligt sydligare 

breddgrader har ett roterande hus inte alls lika bra förutsättningar här i Sverige. Idén 

utvecklades därför till att granska flera mer allmänna energieffektiva principer för att 

resultatet lättare ska kunna tillämpas i vårt nordiska klimat. 

1.2 Uppgift och frågeställning 

Uppgiften är att utreda tio energisparande och energiproducerande principer och tillämpa 

dessa i projekterandet av en villa som ett konkret exempel på hur dessa principer kan 

tillämpas och kombineras. Nedan följer frågeställningen: 

 

Hur påverkas en villas arkitektur och energiprestanda av energieffektiva principer? 

 

1.3 Målformulering och syfte 

Målet med arbetet är att vidga vyerna för framtidens bostäder när det gäller ett energisnålt 

levnadssätt och att i slutänden bidra till ett grönare samhälle. 

Det övergripande syftet med hela arbetet är att försöka förstå och förutspå hur villor och till 

viss del flerbostadshus kan göras mer energieffektiva i framtiden. Flerbostadshus är 

intressanta eftersom de utgör större delen av nybyggnadsbeståndet. 

Arbetet ska utvärdera om energieffektiva principer och god arkitektur går att kombinera och 

vilka konsekvenser det får för arkitetkuren och energiprestandan. 
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1.4 Avgränsningar 

1.4.1 Utredning av energieffektiva principer 

Tio energieffektiva principer kommer att utredas. Principerna är valda ur ett realistiskt 

perspektiv för att kunna vara tillämpbara i praktiken och kommer att beskrivas utifrån de 

punkter som är möjliga av följande: 

 Generellt om principen och vald produkt 

 Användningsområden för vald produkt 

 Tekniska data för vald produkt 

 Fysiskt utförande för vald produkt 

1.4.2 Utvärdering av energieffektiva principer 

Principerna kommer att utvärderas och analyseras utifrån de av nedanstående kriterier som 

är möjliga:  

 Estetik 

 Konsekvenser på husets energiprestanda 

 Produktens utrymmesbehov och hanterbarhet 

 Drift- och underhållsbehov 

 Ekonomi 

 Övriga värden 

 Tillämpbarhet på flerbostadshus 

1.4.3 Energiberäkningar 

Energiberäkningar kommer att göras på de energieffektiva principer som är möjliga att räkna 

på. Beräkningarna kommer vara av det enklare slaget och kommer att göras för hand och 

inte med hjälp av datorprogram. Det kommer inte tas någon hänsyn till principernas inverkan 

på varandra utan de utvärderas var för sig som om de vore fristående. 

1.4.4 Modellering 

Projekteringen av villan sker på förslagshandlingsnivå. Det innebär att planer, sektioner, 

situationsplan, illustrationsplan, fasader och detaljer av särskilt intresse kommer tas fram. 

Med särskilt intresse menas sådana detaljer där exempelvis materialmöten, 

konstruktionslösningar för principer eller anslutningar kan förekomma. 

SIS-mått kommer att följas. Villan ska vara anpassad för en familj om fyra personer. Tomten 

som huset projekteras på ligger i Stora Ursvik och har adressen Grönlingensväg lott nr 6, 

Sundbyberg. 

1.5 Lösningsmetoder 

1.5.1 Arbetsprocess 

Arbetsprocessen för det här projektet delas in i fem huvuddelar. De är som följer: förstudie, 

utredning, modellering, utvärdering och redovisning. Förstudien resulterade i en mindre 

rapport som syftade till att kartlägga uppgiften och problemformuleringen. Utredningen 

innebar informationssökning och kartläggning av tio olika energieffektiva principer. I 

modelleringsfasen tillämpades principerna i ett Revitprojekt där en villa projekterades. 

Utvärderingen handlade om att utvärdera, jämföra och räkna på principernas påverkan på 
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villan. Hela arbetet redovisas slutligen skriftligt i form av denna rapport och muntligt genom 

en presentation. Se Figur 1.1 nedan: 

 

 

 

 

 

1.5.2 Datorprogram  

 Revit Architecture 2013 

3D-modell och ritningar har skapats i detta program. 

 AutoCAD 2013 

Mer ingående byggnadsdetaljer har ritats i AutoCAD. 

 PHPP 

Klimatskalets U-värden har beräknats med hjälp av detta Excel-program. 

1.6 Förväntade resultat 

Målet var att projektet skulle resultera i ett plusenergihus. Eftersom det är ett passivhus i 

grunden med ytterligare energieffektiva principer borde energibalansen bli positiv. 

  

Arkitekturen och formen förväntades bli påverkade av alla tillämpade energieffektiva 

principer. Möjligheten att välja utseende på fasad och tak skulle bli mycket begränsade då 

dessa skulle kläs med speciella solceller och solfångare. Formen på villan skulle begränsas 

av vilken form som är mest energieffektiv. 

 

Yteffektiviteten förväntades bli något begränsad. Apparatur tar en viss yta i anspråk och 

skulle begränsa användningen av den. Vindskydd och vindkraftverk på tomten skulle 

begränsa tomtens möjligheter att utnyttjas då dessa installationer inte är mobila. Fönster 

skulle komma att täckas av skjutluckor en del av dygnet och begränsa användningen av 

fönster och även begränsa fasadens utformning till viss del. 

  

Trots detta var förväntningarna ändå ett fullt funktionellt hus som skulle fungera på 

marknaden eftersom folk är beredda att kompromissa på vissa delar för att göra en insats för 

miljön och även den egna ekonomin. 

 

  

Förstudie 

Sammanfattning av 

det planerade 

examensarbetet 

Utredning 

Rapporten 

påbörjas med att 

utreda tio 

principer 

Modellering 

Revitprojekt 

resulterar i en villa 

Utvärdering 

Rapporten avslutas 

med en 

utvärdering 

Redovisning 

Hela arbetet 

redovisas muntligt 

och skriftligt 

Figur 1.1 – Arbetsprocessen 
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2. Nulägesbeskrivning 
 

Detta arbete har genomförts i samarbete med Swecos arkitektavdelning Sweco Architects. 

Då det inte fanns tillgängliga resurser i form av datorer på Sweco har KTH campus Haninges 

datorer använts för framtagande av ritningar och andra handlingar. 

Arbetet har följts upp kontinuerligt av handledarna på Sweco med veckovisa möten. Under 

dessa möten har idéer och detaljsaker diskuterats och på så vis kontinuerligt haft inverkan 

på arbetets riktning. 

Sweco är ett konsultföretag som erbjuder tjänster inom flera områden, bland annat: arkitektur 

och samhällsplanering, byggkonstruktion, energi, industriteknik och installationer. Därför 

finns många olika yrkestitlar inom företaget så som ingenjörer, arkitekter och miljöexperter. 

Sweco har kontor i tolv länder men utför uppdrag i ungefär 80 länder runtom i världen. 

Swecos vision är att bli Europas mest respekterade kunskapsföretag inom teknik, miljö och 

arkitektur. Missionen är att aktivt bidra till en hållbar utveckling av samhället.  
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3. Teoretisk referensram 
 

Arbetet grundar sig i en byggteknisk högskoleingenjörsutbildning och fördjupar sig 

inom energieffektivisering och arkitektur. 

En del kurser under utbildningen har varit mer nödvändiga för det här arbetet än andra 

och dessa beskrivs nedan med en kommentar om vad författarna hämtat för kunskaper 

från respektive kurs för att kunna göra detta arbete möjligt. 

 AF1713 Tekniskt arbete, metoder och verktyg 

I utbildningens inledande kurs gavs grundkunskaper i att arbeta i projektform och att 

skriva och sammanställa en rapport efter eget inhämtat material samt grundläggande 

datorkunskaper. 

 

 AF1710 Byggteknik 1, husbyggnad och design 

Denna kurs lade grunden för författarnas kunskaper om material, arkitektur och 

ritningskunskap, ämnen som alla är centrala i detta arbete. 

 

 AF1711 Byggteknik 2, byggfysik och materiallära 

Kursen fördjupade kunskaperna inom materiallära och tog upp grundläggande fukt- 

och värmeberäkningar som har varit till hjälp när villans konstruktion bestämdes. 

 

 AF1730 Building Information Modeling 

Här introducerades Autodesk Revit som ligger till grund för smartare modellering och 

det är med det programmet samtliga ritningar är framtagna. 

 

 HS1001 Konstruktion och design 

I denna kurs fördjupades kunskaperna i Revit-baserat projektarbete och gav 

grundläggande kunskaper inom träkonstruktion. 

 

 HS1013 Installationsteknik och energi 

Kursen introducerade energiberäkningar och kunskaper om uppvärmningssystem 

som har varit till stor hjälp för det här arbetet. 

 

 AF1716 Arkitektur, byggnadstekniken 

Även denna kurs fördjupade kunskaperna i Revit-baserat projektarbete. 

 

 AF2720 BIM 2, projektering, installation och samordning 

Denna kurs kombinerade installationskunskaper och Revit-projekterande som gav en 

bra bild av hur allting hänger ihop. 

Utöver dessa kurser bygger detta arbete på en egen fördjupning, i detta fall 

energieffektivisering. Fördjupningen baseras på en litteraturstudie och en utredningsfas 

gjord 2013-03-21 till 2013-04-30 där böcker, tidskrifter och internetsidor granskades. 

För fullständig referenslista se Referenser. 
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3.1 Teoretisk bakgrund till energiberäkningar 

För att beräkna behovet av köpt energi finns i huvudsak tre olika metoder. Metoderna listas 

nedan: 

 Handberäkningar med gradtimmar 

 Datorbaserad beräkning vid projektering av konventionella hus 

 Avancerad datorberäkning vid komplicerade byggnader 

Den enklaste och minst noggranna metoden är handberäkningar med gradtimmar och det är 

den metoden som kommer användas för energiberäkningarna i det här projektet. Inom 

tidsramen för projektet och med de resurser som varit tillgängliga har det inte varit möjligt att 

använda någon av de andra, mer noggranna metoderna (Warfvinge, C; Dahlblom, M, 2010). 
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4. Faktainsamling 
 

Via artikelsök på KTHB:s hemsida har intressanta artiklar i olika tidsskrifter hittats. 

Tidsskrifterna har sedan granskats på Stockholms stadsbibliotek och Kungliga biblioteket. 

Mycket av informationen som varit nödvändig är kopplad till specifika produkter och sådan 

information har därför hämtats från respektive företag via hemsidor och mailkontakt. 

Handledarna på Sweco har bidragit med material genom ett antal PDF-filer innehållande för 

arbetet relevant information. 

Ett studiebesök i en villa i Österskär ägde rum för inhämtande av inspiration och information 

till projektet.  
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5. Energieffektiva principer 
 

Se bilaga 1 och 2 för ritningar och bilder på villan. 

5.1 Husets utformning 

Följande text utreder och utvärderar hur en villas klimatskal och planlösning kan utformas i 

syfte att påverka husets energiprestanda i positiv riktning. 

5.1.1 Volymstudie 

För att mäta kompaktheten, eller formfaktorn på ett klimatskal kan man använda formel [5:1]. 

 

  

 
      [5:1] 

 

där 

 

    = omslutande arean inklusive grund och tak [m2] 

  = husets inneslutna volym [m3] 

Kvoten bör hamna mellan följande värden för att huset ska anses energisnålt: 

0,3 < 
  

 
 < 0,5 

 (Certified European Passive House Designer/ Tyréns, 2011) 

 

Det bör beaktas att dessa värden är mycket svåra att uppnå för småhus. Ju större volymen 

blir desto lättare blir det att uppnå dessa värden. Värdet för [5:1] minskar med ökande 

storleken på byggnaden. 

Volymstudien nedan grundar sig på den vanligaste formen för en byggnad som är ett 

rätblock. De andra byggnadsvolymerna anpassades till lika volym som rätblocket. På så vis 

fås byggnadsvolymer i en storleksordning som är rimliga för en villa. 

Resultatet visar att den absolut bästa formen är en kupol. Näst bäst är en helt sfärisk 

byggnad, följd av cylinder, kub, rätblock och pyramid. Rent praktiskt är det problematiskt på 

många sätt att bygga en villa med formen av en kupol, sfär eller cylinder. Problemen med 

dessa former är att det saknas räta vinklar och plana ytor, något som underlättar avsevärt 

konstruktion- och funktionslösningar. Samtidigt är det just detta som gör formerna 

energieffektiva i och med att antalet hörn är minimalt. Nedan följer Figur 5.1 med resultaten 

från volymstudien. 
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Figur 5.1 – Resultat av volymstudie baserad på lika volym 

Slutsatsen av denna studie är att kupolen är den bästa formen, men att den är onödigt 

komplicerad för en villa. Detsamma gäller för ett klot. Kuben är något bättre än rätblocket 

men med den lilla byggnadsvolymen är skillnaden försumbar. Trots att rätblocket bara är 

femte bäst i undersökningen så är det den formen som kommer användas till villan. Formen 

är enkel och väl beprövad och kommer resultera i att huset passar väl in i det befintliga 

bostadsbeståndet. Formen är också den mest lönsamma ur ett ekonomiskt perspektiv tack 

vare den enkla och beprövade formen. 

5.1.2 Klimatskalet 

En kompakt byggnad med så få hörn, fönster och genomförningar som möjligt är det bästa ur 

energisynpunkt eftersom det är vid dessa förluster uppkommer. Av naturliga anledningar är 

inte en fönsterlös och sfärisk villa någonting som fungerar i praktiken. Den bästa och 

samtidigt praktiskt tillämpbara formen är en kub då det är den mest kompakta formen 

bortsett från en kupol eller cylinder som båda har välvda former. Denna form ger en enkel 

byggnad som är prisvärd. Antalet komplicerade konstruktionslösningar och materialåtgång 

minimeras. Nackdelen med formen är att arkitektens valmöjligheter blir något begränsade av 

den väldigt strikta, bestämda formen (Tyréns, 2011). 

5.1.3 Planlösning 

Att använda sig av stora fönsterytor mot söder och små fönsterytor mot norr är en allmänt 

vedertagen princip när det gäller att rita passivhus som ska användas till bostäder där man 

vill ta vara på värmen till skillnad mot kontorsbyggnader där man gör tvärtom. 

Hur olika planlösningar påverkar ett hus energiprestanda är svårt att räkna på och utvärdera. 

Nedan i Figur 5.2 och 5.3 redovisas planlösningen till villan med text som beskriver saker att 

tänka på när man ritar planlösningar ur energiperspektiv: 
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Figur 5.2 – Planlösning, plan 1 

Figur 5.3 – Planlösning, plan 2 
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5.1.4 Tillämpbarhet på flerbostadshus 

För flerbostadshus där byggnadsvolymerna är betydligt större än för enbostadshus minskar 

formfaktorerna för samtliga former och differensen mellan dessa ökar. Med större 

byggnadsvolymer blir det svårt att klara till exempel dagsljuskrav för bostäder om man väljer 

helt symmetriska former, därför är rätblock och cylindrar i stort sett de enda realistiska 

formerna för energieffektiva flerbostadshus. Mindre flerbostadshus kan utformas som kuber. 

Att tillämpa en energieffektiv planlösning med stora fönster åt söder och små åt norr innebär 

inte några problem om det är genomgående lägenheter. Om det inte är genomgående 

lägenheter kan det bli svårt att klara dagsljuskraven i lägenheter mot norr vid tillämpning av 

den principen. 

5.1.5 Estetik 

Utformningen av huset begränsas om det ska utformas så energieffektivt som möjligt. En 

tumregel vid design av passivhus är att den estetiska gestaltningen bör utgöras av 

påbyggnader utanför klimatskalet. Det är alltså inte klimatskalet i sig som ska utgöra den 

estetiska gestaltningen. 

För att göra arkitekturen mer spännande och levande kan detaljer läggas till utanför 

klimatskalet som ändå ger ett intryck av att de ingår i klimatskalet. Det kan exempelvis vara 

en tillbyggnad, balkong, solfångare eller terrass. Dessutom kan själva fasaden användas 

som gestaltningsinstrument istället för formen på byggnaden (Tyréns, 2011). 

Gestaltningsmässigt har rätblocket ett övertag gentemot kuben då rätblockets sidor kan 

anpassas oberoende av varandra, vilket avsevärt ökar gestaltningsmöjligheterna för lika 

storlek på bostaden och möjligheten att disponera tomten på olika sätt då mer symmetriska 

former har låsta förhållanden. Även traditioner och byggnadskultur bör beaktas till viss del för 

att skapa en trygghetskänsla både hos de boende och andra i området. För andra typer av 

byggnader och omgivningar kan det vara aktuellt att undersöka de mer energieffektiva 

formerna enligt [5:1]. 

5.1.6 Sammanfattande för-och nackdelar 

Fördelarna med att uppföra en byggnad som en kub är att antalet komplicerade 

konstruktionslösningar minskar och att huset blir mer energieffektivt. Nackdelarna är av en 

mer estetisk karaktär. Utformningsmöjligheterna blir begränsade och större flerbostadshus 

kan inte byggas som kuber då det blir svårt att klara dagsljuskrav.  
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5.2 Konstruktion 

Klimatskalets konstruktion är grunden i en energieffektiv byggnad då det är genom detta 

nästan alla energiförluster sker. Utgångspunkten för klimatskalets konstruktion kommer vara 

passivhuskonstruktioner eftersom de har väldigt låga U-värden utan att vara för välisolerade 

och därmed olönsamma. Nedan följer mer ingående konstruktionslösningar för villan. 

5.2.1 Yttervägg 

Ytterväggskonstruktionen redovisas i Tabell 5.1 nedan: 

13 mm gips  

145x45 mm reglar cc 450 + PIR – isolering 

20 mm PIR – isolering 

Ångspärr 

170x45 mm reglar cc 450 + PIR – isolering 

9 mm gips 

100 mm PIR-isolering 

Plastfilm 

39 mm solcellspanel inklusive luftspalt 
 
Tabell 5.1 – Ytterväggens uppbyggnad inifrån och ut 

Konstruktionen är från början en beprövad lösning på en passivhusvägg (Certified European 

Passive House Designer/ Tyréns, 2011). För att förbättra väggens U-värde har den vanliga 

isoleringen bytts ut mot PIR-isolering från ThermiSol som har betydligt lägre 

värmeledningsförmåga,             ⁄  istället för den vanliga isoleringens             ⁄  

(ThermiSol, 2013). Detta gör att väggens tjocklek är densamma men att U-värdet förbättras 

från             ⁄  till             ⁄ , se U-värdeberäkning nedan i Figur 5.4: 

 

Figur 2.4 – Beräkning av ytterväggens U-värde i PHPP 

En konsekvens av att använda tjockare ytterväggar är ett sämre förhållande mellan boarean 

(BOA) och bruttoarean (BTA), men denna ekonomiska förlust tas igen genom en ökad 

fastighetsvärdering tack vare det låga energibehovet. 
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5.2.2 Grund 

Grundkonstruktionen är en standardkonstruktion från Paroc och är anpassad för passivhus 

med ett U-värde på 0,09 W/(m2K). Tabell 5.2 nedan redovisar grundkonstruktionen uppifrån 

och ner (Paroc, 2010), följt av Figur 5.5 som redovisar U-värdeberäkning: 

15 mm golvbeläggning (ekparkett) 

20 mm stegljudsskiva 

100 mm betongplatta 

350 mm PAROC GRS 30 markskiva 

Ca 500 mm dränerande material 

Fiberduk 
 
Tabell 5.2 – Grundens uppbyggnad 

 

Figur 5.5 – Beräkning av grundens U-värde i PHPP 

 

5.2.3 Tak 

Takkonstruktionen är även den en standardlösning från Paroc anpassad för passivhus. 

Konstruktionen framgår av Tabell 5.3 nedan (Paroc, 2010). 

12,5 mm gipsskiva 

70 mm installationsskikt med isolering, PAROC UNS 37z 

PAROC XMW 001, plastfolie 

500 mm PAROC BLT, lösull 

4 mm luftspaltbildande skiva 

2 mm PAROC XMU 001, underlagstak 

23 mm råspont 

Takpapp 

10 ströläkt 

45x55 bärläkt 

SolTech Sigma glaspanna 
 
Tabell 5.3 – Takets uppbyggnad inifrån och ut 
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Figur 5.6 – Beräkning av takets U-värde i PHPP 

5.2.4 Dörrar och fönster 

Kravet för fönster och glaspartier i passivhus är att det genomsnittliga U-värdet ska vara 

           ⁄  eller mindre (Nollhus, 2012). Fönster till villan är Ekstrands energifönster 

EC90 med träram för passivhus och har ett U-värde på            ⁄  (Ekstrand & Son AB, 

2013).  

Dörrtypen för entrén och groventrén heter Arctic Baffin med ett U-värde på            ⁄  

(Jeld-Wen, 2013). Dörren till uteplatsen är av typen Slät 100 GXXL och har ett U-värde på 

           ⁄  (Ekstrand & Son AB, 2013). 

5.2.5 Tillämpbarhet på flerbostadshus 

Att bygga flerbostadshus som passivhus finns det inga hinder för. Det finns flera exempel på 

sådana projekt, exempelvis Hamnhuset i Göteborg som är Sveriges största passivhus och 

Oxtorget i Värnamo som är Sveriges första flerfamiljshus byggt i passivteknik 

(Energimyndigheten, 2011). Däremot blir BOA/BTA-förhållandet försämrat vilket ger större 

utslag på ekonomin än för mindre byggnader som småhus. 

5.2.6 Ekonomisk hållbarhet 

Klimatskalet blir betydligt tjockare än i konventionella byggnader och detta resulterar i att det 

blir dyrare att bygga på grund av extra material- och arbetskostnader. Totalt handlar det om 

en ökad investeringskostnad på några procent, men detta tjänas in på bara några år tack 

vare det väsentligt reducerade energibehovet (Emrahus, 2013). Med ökande energipriser i 

framtiden blir pay-off tiden ännu kortare. 

5.2.7 Estetik 

Eftersom både väggarna och taket är betydligt tjockare än i konventionella hus gäller det att 

finna de estetiska tillgångarna med tjocka konstruktioner. Till exempel kan fönstren utformas 

med fasade smygar som ger ett öppnare intryck och som dessutom släpper in mer dagsljus. 

Smygdjupet kan dekoreras som sittplats eller användas till växter eller prydnadssaker. 
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5.2.8 Utrymmesbehov 

Husets utrymmesbehov på tomten blir större med de tjockare väggarna än för ett 

konventionellt hus. Kvadratmeterpriset för boytan blir därför högre för ett passivhus än för ett 

vanligt hus med tunnare väggar.  

5.2.9 Energi 

Energiberäkningarna i detta avsnitt bygger på handberäkningsmetoden, se avsnitt 3.1 

Teoretisk bakgrund till energiberäkningar. Tabell 5.4 och Tabell 5.5 nedan redovisar värden 

och förutsättningar som är nödvändiga för avsnittets fortsatta beräkningar. 

Byggnadsdel Yta      U-värde          ⁄   
Fasad 236,2 0,059 

Fönster 33,6 0,77 

Dörrar entré och groventré 4,3 0,59 

Dörr till uteplats 2,1 1,13 

Grund 94,4 0,093 

Tak 100,4 0,070 
 
Tabell 5.4 – Areor och U-värden 

Ort Stockholm 

Ventilationsflöde      ⁄   0,5 (= 0,070    ⁄ ) 

Luftläckage      ⁄   0,33 (= 0,046    ⁄ ) 

Gratisvärmeeffekt     685 

Husets volym      496 

ρluft       ⁄  1,2 

Cp,luft            ⁄   1 

Inomhustemperatur      20 

Tidskonstant        12 

DVUT      -12,7 
 
Tabell 5.5 – Övriga data för energiberäkning 

Gratisvärmeeffekten går inte att exakt räkna ut men däremot kan man använda sig av 

ungefärliga värden för gratisvärmeenergin från människor, apparater och solinstrålning och 

sedan räkna om den energin till effekt. Tabell 5.6 nedan redovisar de värden på gratisenergi 

som används i de fortsatta beräkningarna. 

Människa 1 750 kWh 

Hushållsel (elektriska apparater) 1 500 kWh 

Solinstrålning 3 000 kWh 
 
Tabell 5.6 – Värden för gratisvärmeenergi (Jensen, L; Warfvinge, C, 2001) 

Gratisvärmeeffekten kan sedan beräknas enligt formel [5:2] (Jensen, L; Warfvinge, C, 2001). 

 

                              ⁄       [5:2] 
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Klimatskalets luftläckage får maximalt vara            ⁄ , men eftersom konstruktionen 

uppskattas bli mycket tät antas            ⁄  vilket motsvarar          ⁄  (Passivhuscentrum, 

2013). 

Energiförbrukning för värmning av tappvarmvatten uppskattas till                 ⁄ . Totalt 

blir det                               ⁄            ⁄  (Energimyndigheten, 2011). 

Formel [5:3] till och med formel [5:7] nedan redovisar beräkningar för dimensionerande 

effektbehov och gränstemperatur. 

 

                  ⁄   ∑         ⁄           [5:3] 

                                                               

                          ⁄   

 

                  ⁄   (               
  ⁄              

  ⁄  )             ⁄  

                ⁄       [5:4] 

                                                ⁄        ⁄  

 

           ⁄                     ⁄                    ⁄    [5:5] 

                        ⁄  

 

                                ⁄                          [5:6] 

                       (          )          

 

                                              ⁄  ⁄    [5:7] 

                     ⁄        

 

Normalårstemperaturen för Stockholm är           (Warfvinge, C; Dahlblom, M; 2010). 

Med hjälp av        och     hämtas värdet på gradtimmar,                ⁄ . 

Husets energiförluster för ventilation och transmissionsförluster beräknas med formel [5:8]. 
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       ⁄              ⁄            ⁄     [5:8] 

                          ⁄  

 

5.2.10 Sammanfattande för-och nackdelar 

Fördelarna med att klimatskalet byggs i passivhusstandard är att energiförlusterna minskar 

jämfört med ett konventionellt konstruerat klimatskal. Kallras under fönster elimineras och 

behovet av radiatorer försvinner. Väggarnas insidor blir ungefär lika varma som rumsluften 

och därför ökar den upplevda termiska komforten. 

Nackdelarna är att det går åt mer byggnadsmaterial och att det därför blir dyrare att bygga 

med passivhusteknik. Husets väggar tar upp en större yta på tomten och därför blir priset per 

m2 BOA dyrare, men detta tjänas snabbt in tack vare energibesparingarna och ökat 

fastighetsvärde. 
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5.3 Isolerade skjutluckor 

Några skjutbara luckor finns inte på marknaden så därför görs en anpassad 

konstruktionslösning för det här projektet. Luckorna sitter integrerade i fasaden och skjuts 

horisontellt fram och tillbaka så att de helt eller delvis täcker fönstren. Luckorna fästas på två 

skenor, en som går ovanför fönstret och en som går nedanför fönstret. För att maximera 

nyttan av luckorna styrs de automatiskt med hjälp av sensorer på fasaden som känner av 

temperatur ute och inne och solstrålningens intensitet. Systemet kan också ställas om och 

regleras manuellt via en kontrollpanel inomhus. En elmotor sitter monterad vid den övre 

skenan. Elmotorn för luckan fram och tillbaka via kuggar. Bakom skjutluckorna sitter en 

lackad metallplåt som ger fasaden ett mönster av färgade rutor när skjutluckorna är stängda. 

Eftersom skjutluckorna sitter integrerade i väggen tar de inte upp något extra utrymme. 

5.3.1 Inspiration 

Inspiration har dels hämtats från projektet Lumenhaus som är ett hus med ett helt 

automatiskt system som kallas Eclipsis System. Systemet går ut på att man har stora väggar 

som kan skjutas för eller ifrån de stora glasväggarna och på så vis skydda mot solen eller 

släppa in solljuset. Dessa skjutväggar består av två delar: en genomskinlig isolerande del 

och en metalldel som fungerar som solavskärmning. Den genomskinliga delen består av 

polykarbonat fylld med så kallad aerogel som är ett ultralätt och genomskinligt material med 

god isoleringsförmåga. Man får alltså både ljusinsläpp och isolering på samma gång (Virginia 

Tech, 2013). 

Den andra inspirationskällan är en villa utanför Lund. Villan har skjutluckor endast framför 

fönstren och inte framför hela glasväggar som i Lumenhaus. Skjutluckorna styrs inte 

automatiskt vilket innebär att det är de boende som manuellt får dra för eller ifrån luckorna. 

Detta är en klar nackdel då de boende inte alltid är hemma eller kanske glömmer bort att 

reglera luckorna vilket kan göra att husets energiförbrukning inte blir den optimala. 

Skjutluckorna ska vara fördragna både då det är väldigt varmt och när det är väldigt kallt 

utomhus. I första fallet för att undvika övertemperaturer i huset och i det andra fallet för att 

hålla värmen kvar i huset (Granmar, M, 2011). 

Vinsten med skjutluckorna blir uppenbar om man räknar på U-värden. I Figur 5.7 nedan 

redovisas att U-värdet för väggen ökar från 0,059 till 0,084       ⁄  då man sparar ut ett 

område för skjutluckan som i fortsättningen benämns som försvagad fasad. Fönstrets U-

värde minskar från            ⁄  till            ⁄  tack vare skjutluckans låga U-värde, se 

Figur 5.8. Resultatet blir en förbättring av klimatskalets U-värde. 
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Figur 5.7 – Beräkning av U-värde för försvagad fasad 

 

 

Figur 5.8 – Beräkning av en skjutluckas U-värde i PHPP 

 

U-värdet för fönster med stängd lucka blir 0,26 W/(m2K) enligt beräkningen nedan: 

 

              ⁄⁄            ⁄  

                          ⁄           ⁄  
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5.3.2 Tillämpbarhet på flerbostadshus 

Denna energieffektiva princip går utmärkt att tillämpa på flerbostadshus. Såväl stora som 

små hus har energi att spara på att förbättra fönstrens U-värde på vintern eller stänga ute 

värmen på sommaren. 

5.3.3 Energi 

Energiberäkningarna gjorda under avsnitt 5.2 Konstruktion är baserade på att de isolerande 

skjutluckorna är öppna. Nedan följer energiberäkningar baserade på att de isolerade 

skjutluckorna är stängda. Skillnaderna är att fönstren får ett bättre U-värde och en viss del av 

väggarna får ett sämre U-värde. Den del av väggarna som försämras är där luckorna sitter 

och kallas i Tabell 5.7 nedan för ”Försvagad fasad”. 

 Yta (m2) U-värde (W/(m2K)) 

Normal fasad 202,63 0,059 

Försvagad fasad 33,57 0,084 

Fönster med skjutlucka 33,57 0,26 

Dörrar entré och groventré 4,26 0,59 

Dörr till uteplats 2,13 1,13 

Grund 94,36 0,093 

Tak 100,4 0,070 
 
Tabell 5.7 – Areor och U-värden med stängda luckor 

Formel [5:3] ger transmissionsförlusterna för klimatskalet med stängda luckor. 

 

                                                                 

                                      ⁄   

 

Ett årsmedelvärde för hur lång tid skjutluckorna kommer vara stängda uppskattas till 30 %, 

vilket motsvarar ca 7 timmar per dag. För att ta hänsyn till detta räknas ett              ut som 

används för att räkna ut ett nytt mer korrekt värde för husets förluster. 

 

                                                       ⁄  

                                                               ⁄  

                                           ⁄  

            (          )          

                     ⁄        

               ⁄  

                           ⁄  
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5.4 Solceller 

Produkten Liberta Solar från företaget Rautaruukki Corporation är en solpanel som bygger 

på tunnfilmstekniken. Solcellsmodulerna, eller PV-modulerna, är baserade på CIGS som står 

för koppar, indium, gallium och selen. Dessa solcellspaneler kommer att användas på husets 

fasad. Dock kommer vissa avsteg ske från produkten i fråga om mått då det är mycket svårt 

att anpassa fasadens utseende efter exakta mått på solcellspanelerna. 

Solcellerna omvandlar solens strålning till elektrisk energi och är alltså inte beroende av 

värmen. Detta innebär att elektricitet kommer alstras även vid dimmigt eller molnigt väder. 

Skugga däremot måste undvikas eftersom den till stor del innebär att den energigivande 

strålningen blockeras (Andrén, L, 2011). Solcellspanelerna måste hållas rena då en smutsig 

yta försämrar dess förmåga att ta tillvara på solstrålningen och producera elektricitet. I övrigt 

finns inget stort underhållsbehov. 

Elektriciteten som alstras kan antingen användas för att täcka hushållets elektriska behov 

eller matas ut i det allmänna elnätet och på så vis generera intäkter till hushållet (Rautaruukki 

Corporation, 2010). 

5.4.1 Tekniska data 

I Tabell 5.8 nedan följer några tekniska data för solcellspanelerna. 

Tjocklek inklusive fästen 39 m 

Märkeffekt per modul 90 Wp 

Effekt per m2 120 Wp 

Färgkulör Nästan helt svart yta, närmaste RAL-färg är Traffic black 9017 

 
Tabell 5.8 – Tekniska data för solcellerna 

5.4.2 Tillämpbarhet på flerbostadshus 

Solcellspaneler som fasadmaterial lämpar sig lika bra på flerbostadshus som på 

enfamiljshus.  

5.4.3 Energi 

De två södervända fasaderna är helt täckta med solcellspaneler både på väggen och 

luckorna. Se avsnitt 5.3 Isolerade skjutluckor för mer information om dessa. Den totala arean 

som solcellspanelerna upptar på de två fasaderna är 74 m2. Verkningsgraden antas vara 10 

% eftersom det är ett vanligt värde för tunnfilmssolceller. 

För att beräkna solpanelernas energiutbyte kan formel [5:9] användas. 

 

                           ⁄     [5:9] 

                              ⁄  

där 

E = Energiutbyte per år [kWh/år] 
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0,85 = en faktor för att kompensera för följande: försämrad verkningsgrad på grund av 

högre temperaturer än     , nedsmutsning vilket ger en lägre effekt, resistansförluster i 

ledningar och växelströmsomvandlarens verkningsgrad som inte är 100 %. 

ɳ = verkningsgrad vid          

A = solcellsmodulens yta [  ] 

S = solinstrålning per kvadratmeter vid solcellsmodulens aktuella vinkel [        ⁄ ] 

(Lundgren, M; Wallin, F, 2003). 

 

Förutom solcellspanelerna på fasaden och på skjutluckorna kommer solavskärmningarna 

utrustas med solcellspaneler som också kommer bidra till husets elproduktion. Se avsnitt 5.5 

Solavskärmning. 

5.4.4 Ekonomi 

Priset för solceller inklusive moduler, stativ, växelriktare och kablage uppgår till ungefär 54 

kr/Wt där Wt är toppeffekten för solcellspanelerna (Andersson, M; Holmström, S, 1999). 

Räknar man på den kostnaden för samtliga solceller i hela projektet innebär det att alla 

solceller skulle kosta 1 003 903 kr. Se beräkning nedan. 

 

                                        ⁄                

 

Den totala energin som samtliga solceller I projektet producerar under ett år är 10 247 kWh. 

Räknar man med ett elpris på 0,80 kr/kWh innebär det en total besparing på 8 197 kr/år. Se 

beräkning nedan. 

 

             ⁄               ⁄               ⁄              ⁄             ⁄  

 

Pay-off tiden för solcellerna blir 122 år vilket inte är ekonomiskt försvarbart.   

5.4.5 Estetik 

Solcellspanelerna sitter helt integrerade i fasaden för att ge ett intryck av att de inte är 

monterade på fasaden i efterhand. Liberta Solar är svarta i färgen vilket gör fasaden helt 

svart då den bekläs enbart med dessa solcellspaneler. Se avsnitt 5.4.1 Tekniska data för 

mer specifik information om färgkulören. Naturligtvis innebär en solcellsfasad stora 

begränsningar, men också möjligheter för fasadens utformning. Begränsningarna sitter i 

solcellspanelernas färg och form som inte kan ändras. Men det finns möjligheter att göra 

fasaden spännande och varierad genom att exempelvis sätta solcellspanelerna i olika 

mönster eller formationer för att bryta av fasaden. 
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5.4.6 Sammanfattande för-och nackdelar 

Fördelarna är att solcellspaneler använda som fasadelement kan bidra till en spännande och 

snygg fasad. De producerar elektricitet som kommer hushållet till användning eller kan säljas 

till elbolagen. 

Nackdelarna är att det är svårt att få solceller lönsamma, speciellt i liten skala. Pay-off tiden 

är väldigt lång och investeringen är därför inte lönsam. 
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5.5 Solavskärmning 

Solavskärmning är viktigt under sommarhalvåret för att bibehålla en komfortabel 

inomhustemperatur då solen och passiva värmekällor ger mycket värmeenergi. 

Solavskärmningen reducerar värmeenergin från solstrålningen genom att helt enkelt skugga 

solen som annars skulle stråla in genom fönster och på så vis värma upp huset. 

Alusol AB har utvecklat en solavskärmningsprodukt med lamellprofiler utformade så att 

solceller kan fästas i dem. Detta ger både solavskärmning och elproducerande solceller i 

samma produkt. Produkten heter Alusol Dasovent och den specialtillverkas efter kundens 

egna önskemål. Till villan används två olika storlekar på solavskärmning: en 1100 mm lång 

och en 1450 mm lång för att passa alla fönster som ska avskärmas (Svensk Byggtjänst, 

2013). Under den kalla tiden på året kan solcellerna vinklas så att de släpper igenom 

solljuset.  

 

Figur 5.9 – Solavskärmning med solceller  

5.5.1 Tillämpbarhet på flerbostadshus 

Att installera solavskärmningar på flerbostadshus innebär precis samma fördelar som om de 

installeras på en villa.  

5.5.2 Energi 

Tabell 5.9 nedan redovisar antalet solavskärmningar och deras solcellsarea. 

 Solavskärmning 1100 mm Solavskärmning 1450 mm 

Area solcellspaneler [m2] 1,09 1,44 

Antal solavskärmningar i 
projektet 

5 6 

Total area solcellspaneler [m2] 5,45 8,64 
 
Tabell 5.9 – Solavskärmning med solcellspaneler 

För att beräkna energiutbytet används formel [5:9]. Se beräkning nedan: 

 

                                       ⁄  
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5.5.3 Sammanfattande för-och nackdelar 

En nackdel med denna typ av solavskärmning med integrerade solcellspaneler är att den för 

tankarna åt industri- och kontorslokaler och inte passar alla typer av villor och enfamiljshus. 

Solavskärmningarnas material är stål och glas och därför passar de bättre in på moderna 

villor än på äldre. 

Den stora fördelen är att solavskärmningarna är en kombination av solavskärmning och 

solcellspaneler vilket innebär att de producerar både elektricitet och minskar energibehovet 

som annars hade gått åt till att kyla huset. 
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5.6 Energitak 

Solfångare ställs ofta på tak för att där ta tillvara på solens värmestrålning och använda den 

till att värma varmvatten. SolTech Sigma är ett solfångarsystem utformat som takpannor och 

ger därför samtidigt en hållbar taktäckning. SolTechs vätskeburna absorbatormoduler 

sammankopplas och placeras på taket under SolTechs egen takpanna av glas. Systemet 

ansluts till fastighetens uppvärmningssystem genom ackumulatortanken där varmvattnet 

lagras. Systemet är flexibelt och kan användas tillsammans med alla dagens energisystem. 

Ett kontrollsystem används för att reglera systemet och utförandet varierar beroende på vilka 

funktioner det ska ha. Ett säkerhetssystem finns inbyggt som skyddar mot övertemperaturer 

(SolTech Energy Sweden AB, 2011). 

Takpannan har precis samma form som en traditionell betongpanna och är tvåkupig. 

Glaspannan har längre livslängd än traditionella pannor i betong eller tegel då den är UV- 

och erosionsbeständig. Dessutom glider snö lätt av pannorna eftersom ytan är så blank och 

värmen som genereras från taket får snön att smälta underifrån. Hållfastheten är mycket god 

och glaspannorna klarar belastningar som är sju gånger större än vad en vanlig 

betongpanna klarar (SolTech Energy Sweden AB, 2011). 

Tekniska data för glaspannan följer i Tabell 5.10 nedan. 

Antal pannor per m2 8,9 stycken vid maximalt läktavstånd 

Bredd 334 mm 

Höjd 420 mm 

Ljustransmission Ca 90 % 

Läktavstånd 340-370 mm 

Material Glas 
 
Tabell 5.10 – Tekniska data för glaspannorna 

Absorbatormodulerna har en energikapacitet på över               ⁄  och livslängden är 

ca 40 år. De placeras mellan bärläkten och ovanpå ströläkten som i sin tur ligger ovanpå 

traditionell takpapp som fungerar som tätskikt. Modulerna är precis så breda och höga att de 

får plats mellan bärläkten och under glaspannorna. Längden på modulerna kan varieras och 

skräddarsys beroende på projekt men maxlängden är 6 m. Absorbatormodulerna är 

tillverkade av aluminium och belagda med ett speciellt ämne som hjälper till att optimera 

energiupptagningen och samtidigt minimera förluster. Vätskemediet som cirkulerar i 

absorbatormodulerna är en miljövänlig och frysbeständig propylenglykolblandning (SolTech 

Energy Sweden AB, 2011). 

Under glaspannorna kan också solceller placeras för att producera elektricitet. Systemet 

kommer från samma företag och kallas SolTech Power. Dessa kommer att placeras på den 

del av taket som inte upptas av SolTech Sigma. Solcellerna ger 91 kWh/(m2,år) vid 45⁰ 

lutning och har en maximal effekt på 100 W/m2 (Båge, H, 2013). Taket på villan i projektet 

har en taklutning på 20⁰ och därför görs en grov uppskattning till att energiproduktionen 

halveras till 45,5 kWh/(m2,år).  

5.6.1 Tillämpbarhet på flerbostadshus 

Det är möjligt att använda SolTechs produkter på flerbostadshus, men förhållandet mellan 

takets area och varmvattenkonsumtionen innebär att solfångarna inte kommer räcka till att 

förse hela huset med varmvatten. Ju högre huset är desto mindre andel av 

varmvattenbehovet kommer kunna täckas. 
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5.6.2 Energi 

Solfångarna ska värma tappvarmvattnet och värma upp huset via det vattenburna 

golvvärmesystemet. Energibehovet för uppvärmning uppgår till 4 815 kWh/år och 

energiförbrukningen för att värma tappvarmvattnet uppgår till 2 000 kWh/år. Se avsnitt 5.3.2 

Energi och avsnitt 5.2.9 Energi. Sammanlagt kommer det gå åt 6 815 kWh/år och denna 

energi ska alstras av solfångarna på taket i form av varmvatten. 

Tillgänglig takarea är 100,4 m2 och energiproduktionen är 400 kWh/m2 (SolTech Energy 

Sweden AB, 2011). För att precis täcka energibehovet för varmvatten och uppvärmning 

behövs 17 m2 med SolTech Sigmas absorbatormoduler. Se beräkning nedan. 

 

                        ⁄     ⁄          ⁄         

 

För att även klara av uppvärmning och värmning av tappvarmvatten vid ogynnsamt väder 

och för att ta hänsyn till andra faktorer som till exempel nedsmutsning kommer arean för 

SolTech Sigma att utökas till 20 m2 för villan. Den teoretiska energiproduktionen för 

solfångarna blir då 8 000 kWh/år. Se beräkning nedan: 

 

             ⁄                     ⁄  

 

Resterande takarea kommer att täckas av SolTech Power. Den årliga energiproduktionen 

från dessa solceller framgår av beräkningen nedan. 

 

                                  ⁄              ⁄  

 

5.6.3 Sammanfattande för-och nackdelar 

En stor fördel med ett energitak är att det är helt integrerat i takkonstruktionen. Principen är 

att man byter ut konventionella tegelpannor mot glaspannor, så denna energieffektiva princip 

tar inte upp något större utrymme förutom ackumulatortanken för lagring av varmvatten. 

Glaspannorna håller dessutom längre än tegelpannor och klarar större laster vilket är en 

fördel. Ekonomiskt är det också lönsamt med denna typ av tak eftersom man sparar mycket 

pengar på uppvärmning av vatten. 

Nackdelarna är att glaspannorna är just av glas och ger taket ett speciellt utseende. Om 

glaspannorna kombineras med konventionella tegelpannor fås en tydlig kontrast mellan de 

olika materialen vilket kan ge taket ett rörigt utseende. 
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5.7 Uppvärmningssystem 

5.7.1 Solfångare och golvvärme 

Huset värms huvudsakligen upp av ett vattenburet golvvärmesystem där vattnet värms upp 

av solfångare på taket och som sedan lagras i en ackumulatortank i teknikrummet. Med 

golvvärmesystem är det vanligt med kompletterande radiatorer och konvektorer på 

övervåningen, men det behövs inte i passivhus då klimatskalet är så pass tätt (von Satzger, 

C, 2013). Under de stunder då varmvattnet från solfångarna inte räcker till kopplas en 

elpatron in som sitter i anslutning till ackumulatortanken och värmer vattnet med direktel. 

Elpatroner sitter som standard i ackumulatortankar. Solfångarsystemet beskrivs mer 

ingående i avsnitt 5.6 Energitak. 

5.7.2 FTX-system 

För att återanvända värmen i frånluften kommer ett FTX-aggregat, som är standard i 

passivhus, att placeras på den varma vinden. Dagens FTX-aggregat är mycket effektiva och 

kan ha en verkningsgrad på 90-95 %. Detta innebär att tilluften håller sig på en jämn nivå 

året om vilket i sin tur leder till att uppvärmningen via golvvärmesystemet hålls på en låg 

nivå. 

Aggregatet tar upp mycket liten plats och är placerat dolt uppe på vinden, så rent estetiskt 

har FTX-systemet en väldigt liten påverkan på huset. Till-och frånluftsdonen kommer att sitta 

direkt i bjälklaget så inget undertak krävs. 

Ett visst underhållsbehov finns då filter måste bytas och aggregatet måste ses över. 

5.7.3 Tillämpbarhet på flerbostadshus 

Både FTX-system och solfångarsystem fungerar bra i flerbostadshus. 
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5.8 Vindkraft 

Vindkraft har i flera år fungerat som en hållbar energikälla och utvecklingen 

går ständigt framåt. Vindkraftlösningen för detta projekt är Windspire 

vindturbin som är ett mindre, vertikalt vindkraftverk designat för urbana 

miljöer, se Figur 5.10 (Windspire, 2010). Det är 9,1 meter högt och 1,2 meter 

brett, propellerfritt och snurrar runt sin egen axel. Investeringskostnaden för 

ett vindkraftverk på 1,2 kW ligger på 60 000–80 000 kr och pay-off tiden är 

normalt strax under tio år. Storleken är relativt liten och den är dessutom tyst 

vilket gör den mycket lämplig att använda i tätare bebyggelse. Turbinen ska 

hålla minst 20 år utan något större underhållsarbete (Green e- Technologies, 

2013).  

Att integrera små vindkraftverk i huset har väldigt många nackdelar och den 

metoden har därför valts bort. Ett problem är ljud och vibrationer som uppstår 

då vindkraftverket snurrar. Ljudet och vibrationerna fortplantas i huset och kan 

vara mycket störande, speciellt nattetid. Det bör heller inte anläggas för långt 

från huset då det är dyrt att dra ledningar. 

Ett annat problem med integrerade vindkraftverk är att de inte kan göras så 

stora och detta medför att de inte kommer producera så mycket elektricitet. 

Stora integrerade vindkraftverk kan fungera på stora broar eller andra 

anläggningar där ljud och vibrationer spelar mindre roll och där det dessutom 

finns gott om utrymme.  

5.8.1 Tillämpbarhet på flerbostadshus 

Att installera vindkraftverk på en fastighet med ett flerbostadshus är mycket svårt med tanke 

på platsbrist, buller och vibrationer. Ett sådant vindkraftverk skulle dessutom behöva vara 

väldigt stort för att kunna täcka en betydande andel av husets energianvändning. En bättre 

idé är att de boende i flerbostadshuset är delägare i ett vindkraftkooperativ eftersom de då 

kan köpa vindkraftel till ett förmånligt pris (Askensten, Å, 2001). 

5.8.2 Energi 

För att bedöma hur stor medelvindhastigheten kommer vara på tomten måste man mäta den 

på plats under en viss tid. Den möjligheten har inte funnits under projektets gång och därför 

uppskattas vinden med hjälp av SMHI:s karta över normala vindenergiförhållanden för 

Sverige. För Stockholmsområdet på en plats med skyddad terräng 50 m över marken är 

medelvinden 4,5 – 5,0 m/s (SMHI, 2009).  

Vindkraftverkets högsta punkt befinner sig endast 9,1 m över marken och därför måste 

medelvindhastigheten uppskattas. För att energiproduktionen från vindkraftverket ska vara 

mätbar måste vindhastigheten vara 3 m/s och därför kommer det värdet användas. 

Energiproduktionen då medelvindhastigheten är 3 m/s är 500 kWh/år. Den maximala 

effekten för vindkraftverket är 1200 W då vindhastigheten är 11 m/s (Windspire, 2013).  

5.8.3 Ekonomi 

Kostnadsmässigt är det svårt att motivera ett eget vindkraftverk då investeringskostnaden är 

hög relativt de pengar man sparar in på den egenproducerade elektriciteten. Det kan därför 

vara en bättre idé att köpa andelar i ett stort vindkraftverk (Land, 2010). 

 
Figur 5.10 – Windspire  
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Kostnaden för ett vindkraftverk är ungefär 70 000 kr. Uppskattningsvis kommer 

vindkraftverket generera 500 kWh/år, se avsnitt 5.8.2 Energi, vilket motsvarar en 

kostnadsbesparing på 400 kr/år med ett elpris på 0,80 kr/kWh. Pay-off tiden för ett 

vindkraftverk blir i det här fallet 175 år vilket inte är ekonomiskt försvarbart.   

5.8.4 Sammanfattande för- och nackdelar 

Nackdelarna är att det är svårt att få småskaliga vindkraftverk lönsamma eftersom de är dyra 

i inköp och att de relativt inköpskostnaden genererar lite el. Vindkraftverk skapar också 

vibrationer och buller som kan verka störande om de placeras för nära ett bostadshus. Den 

estetiska aspekten är inte heller så uppskattad vare sig urbant eller på landsbygden då 

vindkraftverk kraftigt påverkar stads- eller naturbilden med sina höga master. 

Fördelen är att elektricitet genererad av vind är en ren och naturlig kraftkälla som är 

outtömlig. 
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5.9 Vindskydd 

Principen syftar till att skydda byggnadens exteriör från vind och på så sätt förhindra en del 

av de energiförluster som uppstår på grund av detta. Ett hus i vindutsatt läge kan förbruka 15 

% mer energi för uppvärmning än ett hus i vindskyddat läge (E.ON Elnät, 2013). Denna 

besparing kan alltså garanteras genom ett rejält vindskydd i form av ett plank, buskage, 

terräng eller annan bebyggelse. 

Planteras träd som vindskydd kan detta göras på ett smart sätt så att det också erhålls 

skugga på sommaren och sol på vintern. Principen är att plantera lövträd på väster och öster 

sida om huset som på sommaren när träden bär löv ger skugga på huset både morgon och 

kväll. På vintern när träden är nakna släpper de igenom solstrålning som värmer huset. På 

husets norra sida ska barrträd planteras för att fungera som vindskydd året runt. Dessa ska 

naturligtvis inte blockera solinstrålningen (Arbor Day Foundation, 2013). 

Vindskuggan, alltså det område som blir skyddat från vind av träden, sträcker sig 15 till 20 

gånger längden på de högsta träden i vindskyddet. Den mest effektivt skyddade ytan 

befinner sig på en sträcka tio gånger längden av det högsta trädet från vindskyddet och det 

är alltså inom detta område byggnaden bör placeras för att uppnå så bra vindskydd som 

möjligt och på det viset spara så mycket energi som möjligt. På ett avstånd av tio gånger 

höjden på de högsta träden är vindhastigheten reducerad med 50 %. 

Viktigt är också att vindskyddet sticker ut 30,5 meter på varje sida om det område som ska 

skyddas på grund av att vinden böjer sig runt kanterna på vindskyddet. Tre rader med träd är 

lagom för att få ett riktigt tätt vindskydd (Colorado State University Extension, 2008).  

Vindskyddet till villan har inte utformats optimalt eftersom tomten är för liten. 

5.9.1 Tillämpbarhet på flerbostadshus 

Ett flerbostadshus med många våningar är högt och därför skulle också ett vindskydd 

behöva vara väldigt högt. Upp till en viss gräns går det att plantera träd som är tillräckligt 

höga för att skydda huset mot vind, men vid en viss höjd går det inte längre. Då kan 

möjligheten att använda terrängen som vindskydd undersökas. 
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5.10 Medvetenhet och inredning 

Principen syftar till att göra de boende medvetna om sin energiförbrukning och uppmuntra 

dem till att sänka den. För att åstadkomma detta installeras en så kallad energipanel som 

tydligt visar husets energiförbrukning och aktuell energikostnad. 

Utöver en energipanel inreds huset med olika produkter och väggarna kläs med olika 

material för att i vardagen påminna om den energi som används. Som exempel på detta 

finns speciella kakelplattor vars mönster bleknar av varmvatten från duschen. Ju längre tid 

man står i duschen och förbrukar varmvatten desto mer bleknar mönstret. Det bleknande 

mönstret ska få personen att tänka till angående sin varmvattenkonsumtion (Gunne, N, 

2008). 

Det finns också produkter som på ett roligt och användbart sätt får de boende att bli 

medvetna om energin i huset. Tapeter vars mönster framträder i direkt solljus och en så 

kallad energigardin som lagrar energi på dagen och ger ifrån sig ljus på kvällen är två 

exempel (Gunne, N, 2008). Power Aware Cord är också ett bra exempel på en sådan 

produkt. Det är en sladd som lyser då ström går igenom den. Detta gör den till en rolig 

inredningsdetalj samtidigt som den påminner användaren om att energi förbrukas. Genom 

sådana inredningsdetaljer lär sig de boende att uppskatta solenergin och blir påminda om att 

den går att ta vara på. 

För att försöka optimera byggnadens energiförbrukning under bruksskedet ska de boende få 

en utbildning i energisnålt tänkande och allmänna energispartips. Utbildningen ska både vara 

informativ och motivationshöjande och kommer förhoppningsvis resultera i att de boende 

kommer att leva ett mer energisnålt liv och därmed minska både deras kostnader och 

miljöpåverkan. Nedan följer förslag på punkter som en sådan utbildning kan ta upp. 

 Miljöpåverkan kopplad till energiförbrukning 

De boende får kunskaper om vad sparad energi motsvarar på ett för dem bekant sätt, 

till exempel genom att jämföra energi med fysiska förbrukningsvaror. 

 Ekonomiska vinster med att energispara 

En personlig ekonomisk vinst motiverar de flesta. 

 Vikten av att välja rätt förbrukningsvaror 

När det är dags att byta till exempel lampor är det viktigt att de boende vet vilka 

produkter som är energisnåla på marknaden. 

 Genomgång av husets funktioner 

Det är viktigt att de boende känner till alla husets funktioner och tankarna bakom 

dessa för att kunna spara så mycket energi som möjligt. 

5.10.1 Energi och ekonomi 

Med hjälp av en energidisplay som ökar de boendes medvetenhet kan husets 

energiförbrukning minska med upp till 10 % vilket i det här projektet motsvarar 1 279 kWh/år 

(Fortum, 2013). I pengar motsvarar detta 1023 kr/år om elpriset antas vara 0,80 kr/kWh. 
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6. Diskussion och slutsatser 
 

6.1 Husets energibalans 

Nedan följer Tabell 6.1 som redovisar husets totala energibehov under ett år. Transmissions- 

och ventilationsförlusterna förutsätter att skjutluckorna är fördragna 30 % av tiden under ett 

år. Värdet för hushållsel är ett genomsnittsvärde för enbostadshus på 149 m2 år 2009 

(Energimyndigheten, 2012). 

 Energibehov (kWh/år) 

Transmissions- och ventilationsförluster 4 815 

Varmvatten 2 000 

Hushållsel 6 000 

Totalt 12 785 
 
Tabell 6.1 - Husets energibehov under ett år 

Nedan följer Tabell 6.2 som redovisar den energi huset producerar under ett år. 

 Energiproduktion (kWh/år) 

Solceller på fasad och skjutluckor 5 535 

Solceller på solavskärmningar 1 054 

Solceller SolTech Power 3 658 

Solfångare SolTech Sigma 8 000 

Vindkraftverk 500 

Totalt 18 747 
 
Tabell 6.2 - Husets energiproduktion under ett år 

Den maximala effekten huset kommer avge räknas ut enligt beräkningar nedan: 

 

Solceller fasad och skjutluckor:          ⁄                  

Solceller solavskärmning:          ⁄                       

Solceller SolTech Power:          ⁄                    

Vindkraftverk Windspire: 1 200 W 

Total maximal effekt:                                                   

 

Energiproduktionen består dels av ren elektricitet och dels av uppvärmt vatten. 

Energibalansen delas därför upp i dessa två kategorier i Tabell 6.3 nedan. Transmissions- 

och ventilationsförlusterna som uppstår täcks av värme från golvvärmesystemet som är 

vattenburet. Därför hamnar den förlusten under kategorin varmvatten. 
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El Varmvatten 

Solceller på fasad 
och skjutluckor 

+ 5 535 kWh/år SolTech Sigma + 8 000 kWh/år 

Solceller på 
solavskärmningar 

+ 1 054 kWh/år Varmvatten – 2 000 kWh/år 

Solceller SolTech 
Power 

+ 3 658 kWh/år Transmissions- och 
ventilationsförluster 

– 4 815 kWh/år 

Vindkraftverk + 500 kWh/år   

Hushållsel – 6 000 kWh/år   

Balans + 4 747 kWh/år Balans +1 185 kWh/år 

 
Total energibalans = + 5932 kWh/år 

 
 
Tabell 6.3 - Villans energibalans för el respektive varmvatten 

Resultatet visar att huset kommer att producera ett överskott av både varmvatten och 

elektricitet. Hänsyn måste dock tas till att på vintern när det behövs mer varmvatten för 

uppvärmning än på sommaren kommer det inte att produceras lika mycket eftersom solens 

värmestrålning är lägre och verkar under en kortare tid under dygnet. 

Ett överskott av elenergi kan säljas till elbolag om sådant avtal har upprättats. För att få sälja 

överskottsel får huset maximalt producera 43,5 kW för annars räknas inte elproduktionen 

som mikroproduktion av el (Vattenfall, 2013). Det kravet klarar huset av eftersom den 

maximala effekten ligger på 19,8 kW. Däremot går överskottsvarmvatten till spillo eftersom 

det inte kan säljas eller lagras någon längre tid eftersom det till slut svalnar. 

6.1.1 Felkällor 

De värden som redovisas i detta avsnitt bör ses som rena teoretiska värden. Samtliga 

beräkningar har gjorts för hand och alltså inte med hjälp av avancerade datorprogram som 

kan ta hänsyn kritiska faktorer som påverkar resultaten.  

Hänsyn har inte tagits till de energieffektiva principer som inte varit möjliga att räkna på med 

för projektet tillgängliga resurser. Dessa principers inverkan på energibalansen har därför 

försummats. 

6.2 Energieffektiva principer 

Småskaliga vindkraftverk är den princip som är mest olönsam med projektets förutsättningar 

då pay-off tiden är orimligt lång. För att ett sådant vindkraftverk ska vara lönsamt bör det 

placeras på en plats med öppen terräng och högt upp där medelvindhastigheten är högre än 

i skyddad terräng. Solcellspanelerna har även de en mycket lång pay-off tid och är därför inte 

ekonomiskt lönsamma. 

Den bästa energieffektiva principen är energitaket då det är välintegrerat i byggnaden och 

ger väldigt mycket energi i form av varmvatten och även el. 

Vissa principer motverkar också varandra varför det inte är en bra idé att tillämpa alla 

principer i ett och samma projekt. Till exempel vindskydd och vindkraftverk går inte bra ihop 

eftersom den ena principen hindrar vind från att blåsa på tomten och den andra principen 

kräver så mycket vind som möjligt. Dessa principer skulle gå att kombinera på en lite större 

fastighet där vindkraftverket kan placeras tillräckligt långt ifrån vindskyddet. Två andra 
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principer som motverkar varandra lite är solavskärmning och solceller på fasad då 

solavskärmningen vissa delar på dygnet skuggar solcellerna på fasaden.     

6.3 Husets arkitektur 

Arkitektur och energieffektiva principer kan mycket väl gå hand i hand. Principerna innebär 

en del begränsningar i fråga om material och utformningsmöjligheter men kan samtidigt 

innebära en möjlighet till en ny och spännande arkitekturstil. Det viktiga är att 

energieffektiviteten är ett mål och tydlig förutsättning redan vid byggprocessens start. 

Riskerna är annars att huset utformas enligt standardlösningar som inte ger något större 

utrymme för energieffektiva principer. Detta i sin tur kan resultera i klumpiga tillbyggnader 

och osmidiga lösningar istället för att principerna tillämpas och integreras på ett snyggt och 

smart sätt. 

De energieffektiva principerna sätter sin tydliga prägel på huset. Fasaderna utmärks av 

solcellspanelerna som täcker dem och solavskärmningarna som sitter över alla södervända 

fönster. Fönstrens storlek och placering har bestämts med energi i åtanke. Även takets 

utformning är till stor del påverkat av energieffektiva principer. Hela taket täcks av 

glaspannor och takets lutning är designat för att absorbatorer och solceller ska fungera på ett 

bra sätt. Hade taket klätts av vanliga tegelpannor hade troligtvis taklutningen varit en annan 

för att fasader skulle se mer tilltalande ut. Dessutom kanske en annan typ av typ av tak hade 

valts för att passa huset bättre. Detta är ett exempel på när energitänket tar överhanden över 

arkitekturen.  

6.4 Ekonomi 

Att tillämpa alla metoder i ett och samma hus är inte lönsamt, i alla fall inte inom en rimlig 

framtid. Men det kan finnas andra motiv för att man vill ha ett hus som producerar energi. Det 

kan handla om att folk vill göra en insats för miljön och att det prioriteras högre än ekonomin. 
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7. Rekommendationer 
 

Författarna anser att det vore intressant att utföra mer omfattande energiberäkningar på 

huset för att komma så nära ett verkligt utfall som möjligt på husets energibalans. Under 

projektets tidsram har det inte getts någon möjlighet att utföra mer avancerade 

energiberäkningar än sådana för hand. 

Energiberäkningarna bör ta hänsyn till de energieffektiva principernas inverkan på varandra. 

En princip kan påverka den andra negativt och det har inte tagits med i beräkningarna. Som 

ett exempel kan nämnas att solavskärmningarna under vissa tider på dygnet kommer skugga 

solcellspanelerna på fasaden så att dessa inte kommer kunna producera någon elektricitet. 

Detta ger en negativ inverkan på husets energibalans. 

Det vore även intressant att bedöma hur stor inverkan de icke-tekniska aspekterna har på 

husets energibalans. Med icke-tekniska menas i synnerhet principen Medvetenhet och 

inredning som syftar till att göra de boende mer medvetna om sin energikonsumtion genom 

utbildning och inredningsdetaljer och produkter. 

Det enda sättet att ta reda på husets verkliga energibalans att bygga upp det i verkligheten i 

verklig skala och låta en familj bo där under ett antal år. Man skulle då också få en mer tydlig 

bild av hur husets arkitektur uppfattas och hur familjen upplever sitt energisnåla boende och 

liv.   
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