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Sammanfattning
Klimatförändringarna tyder på en utveckling som är utöver det naturliga. Flera av
UNDP:s (United Nations Development Programme) 17 globala mål behandlar ämnet
hållbar energianvändning. För att uppnå ett långsiktigt hållbart samhälle krävs att
varje land tar ansvar och arbetar efter målen. Sveriges servicesektor stod år 2011 för
38 % av den slutliga energianvändningen. Till servicesektorn räknas bland annat
skolor och sjukhus. För att uppnå Sveriges energimål har servicesektorn börjat bygga
byggnader med låg energianvändning.
I Sverige finns olika standarder som byggnader kan upprättas efter. Lågenergihus,
Nära-noll-hus, Nollenergihus och Plusenergihus är de standarder som är vanligast
och definieras efter mängden köpt energi. Passivhusstandarden tar även hänsyn till
byggnadens komfort, kvalitet och värmebehov.
De viktigaste faktorerna för passivhus är värmeisolering, en lufttät klimatskärm, att
ventilationssystemet har värmeåtervinning och att köldbryggor undviks. Resultatet
för denna rapport baseras på Elmeskolan i Älmhult, som är Sveriges största skola
byggd med passivhusteknik.
Rapporten har behandlat energiberäkningar i programmet VIP-Energy som jämförts
med kraven enligt BBR 22 och 25 men även med passivhusstandarden. En beräkning
av energiprestanda för BBR 22 och 25 med avseende på bergvärme och fjärrvärme
har tagits fram. Även tre LCC-kalkyler med avseende på energiprestandan har
levererats, där Elmeskolan, passivhusstandarden och BBR 22 har legat till grund för
kalkylerna.
Energiberäkningen visade att alla krav för passivhusstandarden uppfylldes. De
beräknade parametrarna jämfördes även med BBR 22 och 25 och även de kraven
uppfylldes. Resultatet av jämförelsen för energiprestandaberäkningen visade att
bergvärme var mer effektivt än fjärrvärme för Elmeskolan. En LCC-kalkyl utfördes
för att studera skillnaden kostnadsmässigt. Den beräknade energiåtgången för
Elmeskolan bidrog till en energikostnad som var en fjärdedel av energikostnaden för
kraven enligt BBR 22.
Slutsatserna som kan dras från resultatet och analysen av projektet är att simulering
och beräkning av energi i VIP-Energy inte är det mest lämpliga för ett passivhus. Det
är även viktigt att tänka på hur klimatskalet ska utformas vid passivhusbyggande för
att få en energieffektiv byggnad.
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Abstract
För att uppnå Sveriges energimål har servicesektorn börjat bygga energieffektiva
byggnader. I detta examensarbete har energiberäkningar med hjälp av VIP-Energy
utförts för Elmeskolan som är byggd enligt passivhusteknik. Resultatet av
energiberäkningen har jämförts med kraven enligt BBR 22 och 25 och
passivhusstandarden. Det visade sig att kraven för BBR och passivhusstandarden
uppfylldes.
Även en beräkning av energiprestanda för BBR 22 och 25 med avseende på
bergvärme och fjärrvärme har tagits fram med hjälp av definitioner enligt Boverkets
byggregler. Energiprestandan för bergvärme visade sig vara lägre än för fjärrvärme.
Tre LCC-kalkyler har utförts med hjälp av en Excel-mall. Den beräknade
energiprestandan för Elmeskolan samt det maximala kravet för energiprestanda för
passivhusstandarden och BBR 22 har legat till grund för kalkylen. Kalkylen
resulterade i att Elmeskolans energikostnad var en fjärdedel i jämförelse med kravet
för BBR 22. Syftet med denna studie är att resultatet ska påvisa fördelarna med att
uppföra byggnader med passivhusteknik samt påvisa energieffektiviteten för ett
passivhus.

Nyckelord: Passivhus, BBR, VIP-Energy, energiberäkningar, livscykelkostnad,
lågenergihus, energiprestanda, standardkrav.
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Abstract
In order to achieve Sweden's energy goals, the service sector needs to build energyefficient buildings. Therefore, the national board of housing, building and planning
proposed building regulations called BBR that consists of requirements and general
recommendations for both new and existing building and contains multidimensional
aspects including energy management in the building. Passive house building is also
another promising solution to approach an energy efficient building. The main aim of
this study is to assess the energy performance of a case study building according to
the both BBR and passive house building criteria. Correspondingly, Elmeskolan,
which has been built based on passive house standards, is chosen as the case study
and a model is developed using a building energy-modelling program, VIP-Energy.
The result of the energy calculation has been compared with the requirements of
BBR 22 and 25 and the Passive House Standards. The study shows that the
requirements for BBR and Passive House Standards were met for the case studied
building.
The primary energy demand of the heat supply system in the building is assessed by
considering either geothermal or district heating system according to the Boverket’s
energy management building regulations. It is concluded that the primary energy
demand in case of using geothermal system is lower than district heating system to
supply building heating demand.
A simplified LCC analysis has been considered in this study due to the passive house
standard and BBR 22 and 25 building regulations. The results show energy cost of
the case studied building that is built based on passive house criteria is 25 % of total
energy cost of similar building that built based on BBR 22 requirements. The results
show the benefits of passive house requirements in comparison with BBR regulations
for the case studied building in terms of thermo-economic objectives.

Key words: Passive house, BBR, VIP-Energy, energy calculations, life cycle cost,
low energy building, building regulations.
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Förord
Examensarbetet har utförts av två studenter som en sista del av utbildningen till
byggnadsingenjör vid Linnéuniversitetet i Växjö och omfattar 15 högskolepoäng.
Arbetet har utförts gemensamt av båda studenterna under hela examensarbetets
process. Idén till examensarbetet uppkom genom Godahus som fått önskemål från
Älmhults kommun gällande färdigställande av energiberäkningar på Elmeskolan.
Att bygga energisnåla byggnader blir allt mer aktuellt i byggbranschen för att uppnå
Sveriges energimål. Vi hoppas därför att denna studie har belyst fördelarna med att
uppföra byggnader med passivhusteknik samt påvisat energieffektiviteten för ett
passivhus.
Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Amir Vadiei från Linnéuniversitetet som
gett oss stort stöd för programvaran VIP-Energy och hjälpt oss på vägen mot vårt
mål. Ett stort tack vill vi tilldela Whokko Schirén som varit ett stöd i
rapportskrivandet. Vi vill även tacka Per Wickman från Godahus som bidragit med
sin breda kompetens inom det valda ämnet energi. Sist vill vi tacka Älmhults
kommun för ett gott samarbete och ett bra bemötande.

Hilda Lund

&

Nermina Music

Växjö, 11 juni 2018
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1 Introduktion
Klimatförändringarna tyder på en utveckling som är utöver det naturliga
(SMHI 2015). Världens ledare har förbundit sig till UNDP:s (United Nations
Development Programme) 17 globala mål (UNDP 2018). Flera av målen
behandlar ämnet hållbar energianvändning. För att uppnå ett långsiktigt
hållbart samhälle krävs det att varje land arbetar efter de 17 globala målen.
Europeiska Unionen (EU) har satt upp energimål för Europa gällande energi
och klimat för år 2020, 2030 samt 2050. Enligt EU är målen för år 2020 att
minska växthusgasutsläppen med minst 20 % jämfört med år 1990, 20 % av
energin ska vara från förnybara källor och energianvändningen ska minska
med 20 % genom bättre energieffektivitet. År 2030 införs strängare mål
vilket innebär att växthusgasutsläppen ska minska med 40 % jämfört med år
1990, minst 27 % av energin ska vara från förnybara energikällor och
27-30 % bättre energieffektivitet jämfört med år 1990. Det tredje och sista
målet EU satt är för år 2050 då växthusgaserna ska vara minskade med
80-95 % jämfört med år 1990 (Europeiska unionen 2018).
Sverige har valt att strama åt EU:s energimål ytterligare för år 2020 samt
2030. Svenska regeringskansliet skriver att år 2020 ska Sverige ha minskat
klimatutsläppen med 40 %, 50 % av energin ska vara från förnybara källor
och energianvändningen ska vara 20 % effektivare
(Regeringskansliet 2015). År 2030 ska energianvändningen i Sverige vara
50 % effektivare jämfört med år 2005 (Regeringskansliet 2017).
Sveriges servicesektor stod år 2011 för 38 % av den slutliga
energianvändningen (Sandvall, Ahlgren & Ekvall 2017). För att uppnå
Sveriges energimål har servicesektorn börjat bygga byggnader med låg
energianvändning. Genom att bygga passivhus bidrar människan till att
minska byggbranschens energianvändning. Älmhults kommun vill ligga i
framkanten av ett hållbart och miljövänligt byggande och har därför valt att
uppföra Elmeskolan som är byggd med passivhusteknik.

1.1 Bakgrund
I Sverige finns en lagstiftning, Plan- och bygglagen (PBL), som styr
byggsektorn (SFS 2010:900). Lagen definierar bestämmelser för mark,
vatten och byggande. I 8 kap. 4–5, 13–14 §§ av PBL preciseras krav på de
tekniska egenskaperna för en byggnad bland annat avseende
energihushållning och värmeisolering. Plan- och byggförordning (PBF)
(SFS 2011:338) kompletterar PBL och innehåller bestämmelser och
definitioner med bland annat krav på byggnadsverk.
PBL och PBF specificerar vad som ska uppnås för energihushållning och
värmeisolering i byggnader. Boverkets byggregler baseras på PBL samt PBF
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och innehåller allmänna råd och föreskrifter för att lagen ska uppfyllas.
(Boverket 2017a).
Boverkets byggregler förnyas för att uppnå de mål och bestämmelser som
lagen föreskriver. BBR 25 är den versionen som är aktuell i nuläget. Den
väsentliga uppdateringen för BBR 25 är att primärenergital har införts för
beräkning av energianvändning.
Passivhus är ett koncept för husbyggande med energieffektivitet som
grundläggande princip. De viktigaste faktorerna är värmeisolering, en lufttät
klimatskärm, att ventilationssystemet har värmeåtervinning och att
köldbryggor undviks (IPHA 2018). Köldbryggor har en stor betydelse i
nordeuropeiska länder då den standardiserade mängden isolering i
byggnader är hög i jämförelse med andra europeiska länder (Berggren &
Wall 2013).
Att bygga passivhus är att bygga med omtanke. I projekteringsstadiet uppnås
det som gör att passivhus utmärker sig. Generellt sett kostar det cirka
5-15 % mer att bygga ett objekt med passivhusteknik i jämförelse med ett
konventionellt hus som uppfyller kraven för BBR och som är utformat med
samma förutsättningar som passivhuset (Galvin 2014). Elmeskolan är utförd
enligt den internationella passivhusstandarden och kommer ligga till grund
för resultatet.
En delstudie är en utvärdering av ett utbyte till fjärrvärme från det befintliga
värmesystemet bergvärme. Energiprestandan sätts i relation till BBR-kraven
för att kunna analysera för- och nackdelar med respektive värmesystem.

1.2 Syfte och mål
Syftet med denna studie är att belysa fördelarna med att uppföra byggnader
med passivhusteknik samt påvisa energieffektiviteten för ett passivhus.
Målet är att
•

leverera energiberäkningar med avseende på bergvärme och
fjärrvärme för Elmeskolan,

•

identifiera skillnader mellan framtagna värden för energiåtgång för
Elmeskolan som är byggd med passivhusteknik jämfört med
motsvarande värden enligt BBR 22 och 25, och

•

leverera tre LCC-kalkyler, där fall ett kommer baseras på beräknad
energiprestanda för Elmeskolan. Andra och tredje fallet baseras på
kravet för byggnadens energiprestanda enligt passivhusstandarden
resp. BBR 22.
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1.3 Avgränsningar
Endast ett passivhus har studerats och jämförts gentemot BBR. Det
passivhus som har studerats är Elmeskolan som är placerad i Älmhult.
Energiberäkningarna baserades endast på fastighetsenergin och inte
verksamhetens energiåtgång. Indata från södra Sveriges klimat har använts
då klimatet i Sverige varierar betydligt från norr till söder.
För utvärderingen av ett utbyte för värmesystemet bergvärme till fjärrvärme,
användes beräkningsmetoder för energiprestanda ur BBR 22 och 25. Hänsyn
togs endast till byggnadens energianvändning som försåg byggnaden med
värme och tappvarmvatten.
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2 Ordlista
BBR – Boverkets byggregler
COP – Värde som anger hur mycket energi värmepumpen ger i förhållande
till vad den tar.
FEBY – Forum för Energieffektivt Byggande
FTX – Från- och tilluft med återvinning
IPHA – International Passive House Association
LCC – Life cycle cost
PBF – Plan- och byggförordningen
PBL – Plan- och bygglagen
PER – Primary Energy Renewable
PHPP – Passive House Planning Package
VVC – Varmvattencirkulation
Uteluft – Den luft som tas ur utomhusluften in i ventilationsaggregatet
Avluft – Den luft som lämnar ventilationsaggregaten ut i det fria
Tilluft – Den renade luften som släpps ut i byggnaden
Frånluft – Den orena rumsluften som ska in i aggregatet och renas
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3 Teoretiska utgångspunkter
3.1 BBR 22 & 25
I BBR 25 har energikapitlet skrivits om och är annorlunda jämfört med
BBR 22 gällande följande faktorer:
•

Metoden för att beräkna byggnaders energiprestanda har ändrats.
Den tidigare specifika energianvändningen ska ersättas med
primärenergital.

•

Ett krav på energiprestanda för respektive byggnadskategori finns i
Sverige.

•

Skillnaden mellan elvärmda och icke elvärmda byggnader togs bort
och definierades om.

•

De tidigare fem klimatzonerna ersattes med geografiska
justeringsfaktorn som är specifika för varje kommun (Boverket
2011a).

Specifika energianvändningen, även kallad energiprestanda, är det
energibehov som en byggnad kräver för uppvärmning, tappvarmvatten,
komfortkyla och fastighetsel (Boverket 2017b).
Boverket (2017c) definierar i BBR 25 användning av primärenergi i ett
primärenergital vilket talar om nivån på en byggnads energiprestanda. I
Boverkets byggregler ställs det krav på byggnadens energiprestanda i form
av primärenergital.
Effektbehov är den effekt som går åt för att framställa en viss mängd värme
under en tid (Varmahus 2012).
Rummets luftvolym måste bytas ut med uteluften, där luftomsättning
innebär hur mycket av luftvolymen som byts ut per tidsenhet. En
luftomsättning beror på hur ventilationen fördelar tilluften och frånluften i
rummet (Folkhälsomyndigheten 2015). Byggnaden trycksätts till 50 Pa för
att möjliggöra kontroll av luftläckage genom byggnadsdelarna.
Um-värde eller U-medel är den genomsnittliga
värmegenomgångskoefficienten för byggnadsdelarna d.v.s. värmeförluster
genom byggnadens golv, tak, väggar, fönster och dörrar samt förluster via
köldbryggor (BFS 2017:5).
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Nedan följer nyckeltal för BBR 22 med motsvarande värden för BBR 25, se
Tabell 1.
Tabell 1: Nyckeltal för BBR 22 resp. BBR 25.

BBR 22

BBR 25

Energiprestanda

50 kWh⁄m2 , år

50 kWh⁄m2 , år

Primärenergital

-

80 kWh⁄m2 , år

Effektbehov

10 W⁄m2

10 W⁄m2

Luftläckage (trycksättning
vid 50 Pa)

ospecificerat

ospecificerat

Um-värde

0,6 W⁄(m2 ∙ ℃)

0,6 W⁄(m2 ∙ ℃)

3.2 Passivhusstandarder
I Sverige finns olika standarder som byggnader kan upprättas efter.
Lågenergihus, Nära-noll-hus, Nollenergihus och Plusenergihus är de
standarder som är vanligast och definieras efter mängden köpt energi.
Begreppet lågenergibyggnad beskriver byggnader som har ett lägre
energibehov än det krav som tillåts enligt byggreglerna. Enligt Galvin
(2014) kostar det ca 5–15 % mer att bygga passivhus som är utformat med
samma förutsättningar och samma storlek som ett standardiserat hus. En
lågenergibyggnad är även en välkonstruerad byggnad som producerar mer
energi än vad den förbrukar (Dequaire 2012).
Passivhus är en typ av lågenergibyggnad. Grundkonceptet är att öka
energieffektiviteten i byggnaden med hjälp av installationer och
byggtekniska lösningar. För att uppnå ett behagligt inomhusklimat är det
viktigt att förhindra köldbryggor och kallras (Energi- & klimatrådgivningen
2016). Passivhus är en byggnad som passivt värms upp av intern
värmetillgång, sol och återvunnen värme i ventilationssystemet. På grund av
det låga värmebehovet kan användningen av konventionellt
uppvärmningssystem, t.ex. vedeldad panna eller fjärrvärme, uteslutas.
Byggnadens material ska vara av god kvalitet och bidra med lågt
koldioxidutsläpp (Energi- & klimatrådgivningen 2016).
I Sverige används två beräkningsmetoder för passivhus; den internationella
Passive House Planning Package (PHPP) och den svenska Forum för
Energieffektivt Byggande 18 (FEBY18).
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3.2.1 Svensk passivhusstandard
FEBY18 är en kravspecifikation för passivhus, nollenergihus och
minienergihus. Den utvecklades av Forum för energieffektiva byggnader
(FEBY 2018a) som fick i uppdrag av Energimyndigheten att skapa en
kravspecifikation för energieffektiva hus. Den senaste verifikationen
färdigställdes år 2018, därav namnet FEBY18.
I FEBY18 finns nivåerna Guld, Silver och Brons. Nivå Guld sätter en
kravnivå för passivhus och nivå Brons är nivån som uppfyller kraven enligt
BBR 25. Den tyska kravspecifikationen för passivhus har varit till grund för
FEBY som har anpassats till de svenska förhållandena (FEBY 2018b).
För att uppnå kraven för ett passivhus enligt FEBY18, ställs det krav på
byggnadens värmeförlusttal, byggnadens årsenergianvändning, ljud, termisk
komfort, luftläckage, fuktsäkert byggande och energieffektiva installationer
av fönster och entrédörrar.
Byggnadens värmeförluster skapas genom transmission, ventilation och
luftläckage och definieras med ett värmeförlusttal. Värmeförlusttalet baseras
på den dimensionerande vinterutetemperatur (DVUT) för orten som jämförs
med en innetemperatur på 21 °C (FEBY 2018c).
Den energi som levereras under ett år till en byggnad kallas årsenergi och
omfattar värme, varmvatten och fastighetsel. Vid beräkning av årsenergi tas
referensvärden fram från Sveby som står för ”standardisera och verifiera
energiprestanda i byggnader” och är ett utvecklingsprogram som drivs av
bygg- och fastighetsbranschen. Programmet omfattar hjälpmedel för
överenskommelser om energianvändning (Sveby 2018).
Nivån på eventuella ljud som ventilationssystemet avger måste regleras i
sovrum och vardagsrum. Ljudkravet för rummen är ljudklass B. Termisk
komfort är också viktig då inneklimatet kan bli dåligt under
sommarperioden, varför FEBY18 även omfattar kraven på sådan komfort
(FEBY 2018c).
För att material inte ska få mikrobiologisk påväxt får trä inte ha en större
fuktkvot än 20 % under byggtiden. Därför är det viktigt att väderskydda
materialet under byggtiden. FEBY18 ställer även krav på passivhusets
fönster och glaspartier där U-värdet maximalt får vara 0,8 W⁄(m2 ∙ K)
(FEBY 2018c).

3.2.2 Internationell passivhusstandard
Den internationella passivhusstandarden utvecklades i Tyskland av Passive
House Institute. Målet med standarden var att konstruera och framställa
bostäder som var energieffektiva och ekonomiskt hållbara (Sassi 2013). För
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att kunna uppnå ett lågt värmebehov för en byggnad måste klimatskalet vara
välisolerat. Ett lågt värmebehov uppnås genom låga U-värden för tak,
väggar, grund, fönster och dörrar. Luftläckage och ventilation är de
återstående källor som kan bidra till värmeförluster, därför finns ett krav på
lufttäthet för passivhus och ventilationen installeras med en hög
värmeåtervinningsgrad på frånluften (Dequaire 2012). Förbrukningen och
produktionen av primärenergi bestämmer vilken klass passivhuset ska
certifieras enligt. Den internationella standarden har tre olika klasser på
passivhus: Classic, Plus och Premium, se Tabell 2, (IGPH 2018a).
Tabell 2: Kriterier för passivhusklasserna Classic, Plus och Premium.

Classic

Plus

Premium

Energiprestanda

15 kWh⁄m2 , år

15 kWh⁄m2 , år

15 kWh⁄m2 , år

Värmeeffektbehov

10 W⁄m2

10 W⁄m2

10 W⁄m2

Luftläckage vid 50 Pa

ospecifierat

ospecificerat

ospecificerat

Förbr. av förnybar
primärenergi

60 kWh⁄m2 , år

45 kWh⁄m2 , år

30 kWh⁄m2 , år

Prod. av förnybar
primärenergi

0 kWh⁄m2 , år

60 kWh⁄m2 , år

120 kWh⁄m2 , år

Ett klimatskal med hög kvalité på ett passivhus bidrar till en god
inomhuskomfort. Klimatskalet måste vara lufttätt och kontrolleras med en
provtryckning. Fönstren har U-värden på max. 0,8 W/m2 ∙ K. För att detta
krav ska uppnås krävs värmeisolerade fönsterkarmar och 3-glas isolerrutor.
Fönster ska monteras på så sätt att inga köldbryggor uppstår. Passivhuset
ventileras med ett ventilationssystem med en hög värmeåtervinningsgrad.
Återvinningsgraden i värmeväxlaren måste vara minst 75 %.
Övertemperaturfrekvensen beskriver andelen timmar per år då den
genomsnittliga rumstemperaturen överstiger 25°C. Den bör inte ligga över
10 % (IGPH 2018b).
Den internationella passivhusstandarden har utvecklat en standard som ska
förbättra de befintliga husen och sänka energiprestandan till under
25 kWh⁄m2 , år. Standarden har fått namnet EuroPHit och är baserad på
principer för passivhus i grunden. Renoveringen av husen sker genom en
plan där huset förbättras steg-för-steg för att tillslut få ett hus med mindre
energibehov (EuroPHit 2018).
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3.2.2.1 Passive House Planning Package
Passive House Planning Package (PHPP) är ett beräkningsprogram som
innehåller en approximativ beräkningsmetod som ger en första uppskattning
om den genomsnittliga övertemperaturfrekvensen i byggnaden. Med hjälp
av PHPP, som är ett planeringsverktyg, beräknas byggnadens energibalans
för uppvärmnings- och kylbehov, primära energibehov och
värmeeffektbehov. Projektering av komfortventilation och jämförelse av
aktuella BBR-krav kan också utföras i programmet.
Programmet innehåller förprogrammerade klimatdata för många orter i
världen, samma krav ställs på passivhuset oberoende av vilka
klimatförutsättningar huset påverkas av. Certifierade komponenter som
passivhusfönster och ventilationsaggregat finns också förinstallerade med de
tillhörande tekniska uppgifter som behövs för beräkningen. Även
ekonomiska aspekter kan kalkyleras och jämföras. Kostnaderna kan
preciseras för en enskild komponent eller för hela byggnaden (IGPH 2018c).

3.3 Byggnadens energibalans
En byggnads energibalans är i stora drag differensen mellan energiförluster
och tillförd energi. Energiförlusterna uppkommer bland annat från
luftläckage, tappvarmvatten och värmetransmissioner genom väggar, tak och
grund. Förlusterna för en byggnad kan delas upp i transmissionsförluster,
ventilationsförluster, köldbryggor och luftläckage. Den tillförda energin
skapas genom solinstrålning, byggnadens energianvändning,
värmeåtervinning, spillvärme från hushållsapparater och kroppsvärme, se
Figur 1.
Drift- och fastighetsel samt värme- och kylsystem står för byggnadens
energianvändning. Byggnadens energianvändning består av en viss del
primärenergi. Primärenergi är energi som inte är omvandlad av människan
dvs. energi som fortfarande är i dess naturliga form. Exempel på
primärenergi är sol, olja, trä, vatten och vind (Öresundskraft 2017).
Ventilationsförluster och luftläckage är två viktiga faktorer gällande
energibalans. Ventilationens huvuduppgift är att avlägsna fukt och sanitära
olägenheter. En sanitär olägenhet kan vara koldioxidhalten som gör att det
ständigt finns ett behov av luftflöde. Om inomhusluften som ventileras ut ur
byggnaden har en högre temperatur än uteluften kan en viss energiförlust
uppstå.
Klimatskärmen för ett hus kommer aldrig att bli helt lufttät. Detta bidrar till
att ett visst luftflöde kan uppstå genom husets byggnadsdelar.
Ventilationsförluster och förluster på grund av otätt klimatskal har samma
princip, den enda skillnaden är att luftflödet inte är skapat med avsikt
(Boverket 2012).
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Figur 1: Energiflöden i en byggnad, publiceras med medgivande av Boverket (Boverket 2012).

Fastighetsenergi är den energi som används för drift av byggnaden t.ex.
fläktar, pannor och pumpar. Apparater som är placerade på utsidan av
byggnaden eller under och drivs av el räknas också in. Belysning i trapphus,
driftrum och allmänna utrymmen ingår i fastighetsenergin (Boverket 2017d).
Apparater såsom datorer och fönsterlampor räknas inte in i fastighetsenergin
utan räknas istället som verksamhetsrelaterad energianvändning. Den
verksamhetsrelaterade energin räknas därför inte med vid framtagning av
byggnadens energianvändning eller vid framtagning av primärenergital
(Boverket 2017d).
Energideklarationer utför bland annat vid nybyggnation och ska då utföras
senast två år efter byggnation. Energideklarationen visar byggnadens
energianvändning och ska utföras av en oberoende och certifierad
energiexpert. Energideklarationens syfte är att tillgodose ett gott
inomhusklimat samt gynna ett effektivt sätt att använda energi (Boverket
2017b).
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3.3.1 Energiprestanda, BBR 22
Byggnadens energiprestanda, definieras enligt BBR 22 i ekvation 1.
𝐸𝑏𝑒 =

𝐸𝑢𝑝𝑝𝑣 + 𝐸𝑘𝑦𝑙 + 𝐸𝑡𝑣𝑣 + 𝐸𝑓
𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝

(1)

där 𝐸𝑏𝑒 står för byggnadens energiprestanda [kWh/𝑚2 år],
𝐸𝑢𝑝𝑝𝑣 är energin för uppvärmning [kWh/år],
𝐸𝑘𝑦𝑙 är energin för kylbehovet [kWh/år],
𝐸𝑡𝑣𝑣 är energin för uppvärmning av tappvatten [kWh/år],
𝐸𝑓 är energin för fastighetsenergin [kWh/år], och
𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝 är arean för yta uppvärmd över 10℃ [m2 ].

3.3.2 Energiprestanda, BBR 25
Primärenergin är ett tal som visar vilka resurser som ska tillföras till
byggnadens energisystem för att uppnå byggnadens energibehov.
Primärenergitalet är definierat i avsnitt 3.1. Framtagning av talet görs enligt
ekvation 2:
𝐸𝑃𝑝𝑒𝑡

𝐸𝑢𝑝𝑝𝑣,𝑖
∑6𝑖=1 ( 𝐹
+ 𝐸𝑘𝑦𝑙,𝑖 + 𝐸𝑡𝑣𝑣,𝑖 + 𝐸𝑓,𝑖 ) × 𝑃𝐸𝑖
𝑔𝑒𝑜
=
𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝

(2)

där EPpet står för energiprestanda baserad på primärenergital [kWh/𝑚2 år],
𝐸𝑢𝑝𝑝𝑣,𝑖 är energin för uppvärmning [kWh/år],

𝐹𝑔𝑒𝑜 är geografisk justeringsfaktor,
𝐸𝑘𝑦𝑙,𝑖 är energin för kylbehovet [kWh/år],
𝐸𝑡𝑣𝑣,𝑖 är energin för uppvärmning av tappvatten [kWh/år],
𝐸𝑓,𝑖 är energin för fastighetsenergin [kWh/år],
𝑃𝐸𝑖 är primärenergifaktor, och
𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝 är arean för yta uppvärmd över 10℃ [m2 ].
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Energin som går åt för el, fjärrvärme etc. multipliceras med en specifik
primärenergifaktor och adderas till det totala primärenergitalet, se Tabell 3.
Den totala summan av de olika systemen divideras därefter med den totala
golvarean, Atemp , för att få primärenergitalet vilket har enheten [kWh/m2 ]
(Boverket 2017c).
Tabell 3: Primärenergifaktorer för el och fjärrvärme.

Energibärare

Primärenergifaktor

El

1,6

Fjärrvärme

1,0

Fjärrskyla

1,0

Biobränsle

1,0

Olja

1,0

Gas

1,0

Primärenergifaktorn blir över 1,0 om det krävs en stor mängd energi för att
omvandla och distribuera den användbara energin. Är däremot energin
effektiv, t.ex. fjärrvärme, blir primärenergifaktorn 1,0 eller mindre
(Öresundkraft 2017).
För Sveriges kommuner finns det framtagna geografiska justeringsfaktorer.
Faktorerna varierar mellan 0,9 till 1,9, se Bilaga 1.

3.4 Värmetransportmekanismer
I en byggnad eftersträvas en konstant och jämn temperatur. På grund av
temperaturskillnader mellan luften utomhus och inomhus kommer
värmetransmission att uppstå. Värmetranmission sker i huvudsak genom tre
fenomen ledning, konvektion och strålning (Burström 2007, s. 32).

3.4.1 Värmeledning
Värmeledning sker genom att en molekyls rörelseenergi överförs till en
närliggande molekyl. En molekyl som har högre temperatur har en större
rörelseenergi. Rörelseenergin kommer i sin tur överföras till en närliggande
molekyl med lägre temperatur och mindre rörelseenergi, vilket gör att
temperaturen jämnas ut (Alvarez 2006, s. 360). Värmeledningsförmågan,
även kallad värmekonduktiviteten, hos ett material mäts i [W/(m ∙ °C)]
(Burströms 2007, s. 38).
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3.4.2 Konvektion
Värmeöverföring genom konvektion sker mellan gas eller vätska och en fast
kropp (Alvarez 2006, s. 365). Ett strömmande medium transporterar värme
mellan två olika lägen med lika temperatur. Två olika typer av konvektion
förekommer, påtvingad konvektion och naturlig konvektion.
Burström (2007) skriver att naturlig konvektion sker då varm luft är lättare
än kall luft vilket gör att luften börja cirkulera och kallras kommer att
uppstå. En viss andel av luftens värme avges vilket skapar kalla strömmar
längs ytterväggen så kallat kallras. Påtvingad konvektion uppstår när luften
sätts i rörelse t.ex. av fläktar.

3.4.3 Strålning
Strålning sker mellan ytor med olika temperatur som är riktade mot
varandra. Alla kroppar både avger och tar emot strålning
(Burström 2007, s. 33).

3.5 Tappvarmvatten
Det varma vattnet som kommer ut från kranen måste enligt BBR hålla en
temperatur på minst 50 och max 60 ℃. Vattnet får maximalt överstiga 60 ℃,
på grund av skållningsrisken. Vattnet får aldrig understiga 50 ℃ på grund av
spridning och tillväxt av legionellabakterier. I lokaler där det finns en högre
risk för olyckor med varmt vatten får temperaturen max ligga på 38 ℃, till
exempel i förskolor och skolor där personen själv inte kan reglera
temperaturen (Warfvinge & Dahlblom 2010, s. 5:4).

3.5.1 Varmvattenberedare
Varmvattenberedning förekommer i två olika former, direktväxling och
förrådsberedning. Direktväxling används när byggnaden är ansluten till
fjärrvärme. Fjärrvärmeväxlaren värmer då direkt upp kallvattnet till
tappvarmvatten. Förrådsberedning sker via en förrådsberedare som är väl
isolerad och innehåller kallvatten. Kallvattnet värms upp via
primärvärmevatten från till exempel värmepumpen eller solvärmen.
Tappvarmvatten kan sedan tas ut ur den övre delen av beredaren
(Warfvinge & Dahlblom 2010, s. 5:8).

3.5.2 VVC
Varmvattencirkulation med förkortning VVC innebär att det varma
tappvattnet konstant ligger och cirkulerar i byggnaden. Vattnet cirkulerar
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fram och tillbaka mellan varmvattenberedaren och tappställena i byggnaden
(Rotpartner 2018). VVC:n bidrar till att det alltid finns varmt vatten i
tappstället och ingen väntetid på varmt vatten uppstår. BBR ställer i avsnitt
6:613 krav på att vatten med rätt temperatur ska erhållas utan besvärande
väntetid (Olsson 2003). Tillväxten av bakterien legionella minskar då det
aldrig finns något stillastående vatten i ledningar eller kranar tack vare
VVC:n (Rotpartner 2018).

3.6 Köldbryggor och termografering
3.6.1 Köldbryggor
En köldbrygga definieras som ett område i klimatskalet där värmeledningen
inte är linjär (Viot, Sempey, Pauly & Mora 2015), vilket innebär att en
konstruktionsdetalj med mindre bra värmeisolering bryter igenom ett
material med bra värmeisoleringsförmåga (Strandberg 2015, s. 26).
Köldbryggor uppstår ofta vid infästningar som fönster och dörrar men även i
anslutningar av ytterväggar och infästning vid grundplattan. För att upptäcka
köldbryggor används en värmekamera som skjuter infraröda strålar mot
objektet. I Europa har köldbryggor en stor inverkan på byggnadens
energibalans, inverkan kan uppgå till 30 % (Capozzoli, Gorrino & Corrado
2013). Capozzoli, Gorrino och Corrado (2013) menar även att ju fler
köldbryggor det finns desto större är värmeförlusterna ut genom
klimatskalet.
Köldbryggor, även kallade 2-dimensionella byggnadsdelar i VIP-Energy,
avser uppbyggnaden av en specifik köldbrygga. I Figur 2 visas en
köldbrygga av ett ytterväggshörn uppbyggt av två olika material.
Programmet sätter det yttre (blå fältet) värmeövergångsmotståndet till
0,04 m2 ∙ K⁄W och det inre (röda fältet) till 1,13 m2 ∙ K⁄W. Med hjälp av de
olika byggnadsmaterialens värden erhålls den linjära köldbryggans
värmegenomgångskoefficient, även kallad psi-värde, med storleken
0,04 m2 ∙ K⁄W.

Figur 2: Exempel på köldbrygga av ett hörn uppbyggd i VIP.
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3.6.2 Termografering
Infraröd termografering kan användas vid framtagning av en specifik ytas
temperatur, se Figur 3. Resultatet redovisas i termiska bilder, vilka redovisar
hur temperaturen förändras. Termografering används även för att upptäcka
luftläckage. För att upptäcka luftläckagen utförs en trycksättning av
byggnaden. Finns det några luftläckage kommer detta att visa sig i
termograferingen då utetemperatur skiljer sig från innetemperaturen
(Barreira, Almeida & Moreira 2017). Barreira, Almeida och Moreira (2017)
menar även att för att få ett användbart resultat bör temperaturskillnaden vid
termografering vara minst 5 ℃ men den ska helst vara 10 ℃.

Figur 3: Exempelbild på termografering.

3.7 Energi från solen
Elmeskolan är utrustad med 500 m2 solceller för att förse skolan med
elektricitet.

3.7.1 Solstrålning
En viss andel av solens strålar passerar genom jordens atmosfär. De strålar
som passerar har en effekt på ca 0,8 kW⁄m2 vilket under ett år motsvarar
energi på 1000 kW⁄m2 i Skåne och ca 800 kW⁄m2 i Norrland. Solenergin
kan utnyttjas direkt om den används som värmeenergi i solfångaren eller
som elektrisk energi i solceller (Alvarez 2006, s. 472).

3.7.2 Solceller
Solens strålar kan användas för att tillverka el. Solceller fångar upp energin i
solens strålar och omvandlar dem till likström. Omvandlingen sker i en tunn
skiva oftast tillverkad av kisel vilket är ett halvledarmaterial. Skivan har en
kontakt på framsidan och en kontakt på baksidan. När strålarna träffar
skivan uppstår en spänning mellan skivans fram- och baksida. Spänningen
som uppstår i halvledarmaterialet frigör elektroner och elektrisk ström kan
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skapas. Elenergin som producerats i solcellen är proportionell mot den
intensitet som finns i solljuset och solcellens verkningsgrad. Genom att
tillverka elektricitet genom solceller förbrukas inga ämnen eller material,
förutom de som krävs vid framställning av solceller och batterier
(Svensk solenergi 2007).
Solceller förekommer i tre lika former monokristallina solceller,
polykristallina solpaneler och tunnfilmsceller. Monokristallina solceller har
en hög verkningsgrad och en lång livslängd. De polykristallina solpanelerna
har en lägre verkningsgrad och tål inte lika hög temperatur som de
monokristallina solcellerna. Tunnfilmsceller har fördelen att de är böjbara
och nackdelen att de har den lägsta verkningsgraden
(Älmhult kommun 2018).

3.8 Värme- och installationssystem
För att uppnå ett behagligt inomhusklimat krävs det bra och genomtänkta
installationer för både värme, kyla och luft. Elmeskolan är utrustad med ett
ventilationssystem av typen FTX-system och bergvärme som värmesystem.

3.8.1 Bergvärme
Värme från solen lagras långt ner i berget och håller en jämn temperatur året
om vilket är optimalt för en bergvärmepump. Bergvärmepumpen tar tillvara
på värmen och koncentrerar värmen för att på så sätt värma upp fastighetens
varmvattenkretsar.
Bergvärmepumpen hämtar värme ca 120–200 meter ner i marken. Antalet
borrhål beror på hur stora utrymmen som ska värmas upp (Energi- &
klimatrådgivningen 2017).
Värmepumpens funktioner redovisas i Figur 4. En kollektorvätska pumpas
ner i berget, sjöbotten eller några meter under gräsmattan för att hämta upp
den lagrade solvärmen (1). När kollektorvätskan möter värmepumpen (2)
möts den av ett annat slutet system som innehåller ett köldmedium som vid
väldigt låg temperatur förångas och blir till gas. Den gas som bildats
passerar sedan en kompressor (3) som sätter gasen under högt tryck och
höjer på så sätt temperaturen avsevärt. Därefter passerar gasen en kondensor
(4) och avger då värme ut till husets värmesystem (5) därefter stryps flödet
med en strypventil (6) vilket sänker värmen ytterligare och köldmediet kan
återigen hämta ny värmeenergi.
Bergvärme har en lång livslängd, låga driftkostnader och kräver lite
utrymme (Energi- & klimatrådgivningen 2017). Nackdelen med bergvärme
är att det är en stor investering och kan kräva stora borrdjup vilket bidrar till
en högre kostnad (Thorsteinsson och Tester 2010).
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Figur 4: Bergvärmesystemets olika delar.

3.8.2 Fjärrvärme
Fjärrvärmenätet är ett slutet system och består i stora drag av tre olika delar.
Steg ett är värmeverket, här värms vattnet upp till ca 70–110 ℃. Det varma
vattnet leds sedan ut i fjärrvärmenätet där det är satt under högt tryck för att
förhindra kokning. När vattnet når fastigheten överförs värmen från den
slutna huvudledningskretsen till fastighetens värmesystem i en
värmeväxlare, se Figur 5. Det här innebär att vattnet från värmeverket aldrig
kommer i kontakt med vattnet i fastighetens värmekrets. I fastigheten finns
en shuntgrupp vars uppgift är att reglera temperaturen på vattnet ut i
fastigheten, här sitter även en värmemängdsmätare (Warfvinge & Dahlblom
2010, s. 4:67–4:68).

Figur 5: Fjärrvärmekretsen från värmeverk till fastighet, publiceras med medgivande av VEAB
(VEAB 2018).
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3.8.3 FTX-system
FTX står för till- och frånluftsventilation med återvinning. Systemet består
av en frånluftsfläkt, ett tilluftsaggregat samt en värmeväxlare vilka ska ge en
balanserad ventilation. I ett FTX-aggregat kan luften både värmas, kylas och
filtreras.
Frånluftsfläkten (IV) hjälper till att skapa ett undertryck i byggnaden
samtidigt som luft tillförs via uteluftsventiler, se Figur 6. Aggregatet
innehåller en frånluftsfläkt vilket gör att systemet inte längre är beroende av
temperaturskillnaden som finns mellan ute- och inomhusluften.
FTX-systemet kräver dock att husets klimatskal är helt tätt för att få en bra
funktion. Tack vare frånluftsfläkten kan ventilationsflödet i byggnaden
hållas konstant under hela året.
Tilluftsfläkten (PV) i Figur 6 renar den skitiga utomhusluften från smuts och
partiklar innan den tillförs genom tilluftsfläkten. Luften kan tillföras genom
omblandande ventilation eller deplacerande med tilluftsfläkten. Genom att
tillföra luften genom en fläkt uppnås ett jämt luftflöde.
Värmeväxlaren (PR) i Figur 6 återvinner den värme som finns i den varma
frånluften. Tack vare återvinningen av värmen krävs det inte lika stor mängd
energi för att värma upp uteluften till rätt tilluftstemperatur.
FTX-system används i lokaler som behöver en högre grad av ventilation och
som ibland kan behöva kylas så som kontor, sjukhus och skolor. Det finns
olika typer av värmeväxlare beroende på vilken typ av verksamhet som
pågår (Warfvinge & Dahlblom 2010, s. 2:16–2:19).

IV - frånluftsfläkt
PV - tilluftsfläkt
PR – roterande
värmeväxlare
KE – värmebatteri
PF – tilluftsfilter
IF – frånluftsfilter

Figur 6: FTX-aggregat med roterande värmeväxlare.

3.9 Energiberäkning
Vid framtagning av en byggnads energianvändning används ett värde för
normalt brukande och ett normalår. Dessa värden tas fram med hjälp av
BEN 2 som innehåller regler och bestämmelser för hur ett normalt brukande
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ska hanteras vid beräkning och mätning av byggnadens energianvändning
(BFS 2017:6).
Noggrannheten i en beräkning av byggnadens energianvändning måste vara
så god att den verkliga energianvändningen, som mäts när byggnaden senare
är i drift, uppfyller kraven i BBR.
Behovet av energi för uppvärmning varierar beroende på var i Sverige huset
är beläget. När energibehovet ska beräknas måste kunskap finnas om ortens
klimat. I energiberäkningen ska också hänsyn tas till byggnadens alla
energitekniska egenskaper som påverkar byggnadens energianvändning. Det
innebär till exempel att byggnadens värmetröghet och interna värmetillskott
från personvärme, hushållsmaskiner, solinstrålning med mera som minskar
behovet av köpt energi ska beaktas i beräkningen. Regler för hur
beräkningar av energianvändningen ska göras och indata för normalt
brukande finns i BEN (Boverket 2017e).

3.9.1 U-värde
Värmegenomgångskoefficienten, även kallat U-värde, talar om hur
värmeledningsförmågan genom väggen är och har enheten [W/m2 ∙ K].
U-värdet tar hänsyn till två saker, vilka värmegenomgångsförhållandena är
på båda sidorna av byggnadsdelen samt värmeledningen genom
byggnadsdelen (Alvarez 2006, s. 401). Ju lägre U-värdet är desto bättre är
byggnadsdelen på att hindra värmeöverföring. Genom att ha ett lågt U-värde
minskas risken för att den varma luften läcker ut ur byggnaden.

3.9.2 Um-värde
Um-värdet har definierats i avsnitt 3.1. Alla byggnadsdelars U-värde används
för att ta fram ett Um-värde. Vid framtagning av Um-värde tas det hänsyn till
hur stor area det finns av varje byggnadsdel, till exempel andelen fönster av
byggnaden med samma U-värde. När de olika byggnadsdelarnas U-värde
räknats fram adderas köldbryggornas påverkan på byggnaden, till exempel
med 20 % av det uträknade Um-värdet (Alvarez 2006 s. 401). Um-värde
räknas fram enligt ekvation 3 (Boverket 2011b):
𝑝

𝑈𝑚 =

∑𝑛𝑖=1 𝑈𝑖 𝐴𝑖 + ∑𝑚
𝑘=1 𝑙𝑘 𝛹𝑘 + ∑𝑗=1 𝜒𝑗
𝐴𝑜𝑚

där Ui är byggnadsdelens värmegenomgångkoefficient [𝑊 ⁄𝑚2 ∙ 𝐾 ],
Ai är arean för byggnadsdel i [𝑚2 ],
lk är linjära köldbryggans längd [𝑚],
Ψk är värmegenomgångskoefficienten för lk [𝑊 ⁄𝑚 ∙ 𝐾 ],
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(3)

𝜒𝑗 är värmegenomgångskoefficienten för punktformiga köldbrygga j
[𝑊 ⁄𝐾 ],
och Aom är sammanlagda area för omslutande byggnadsdelars ytor [𝑚2 ].

3.9.3 DVUT
Vid framtagning av en fastighets effektbehov används bland annat
dimensionerande vinterutetemperatur. SMHI har mätt och tagit fram den
dimensionerande vinterutetemperaturen för 1–12 dygn för 310 orter i
Sverige. Siffrorna är baserade på normalårsperioden 1981–2010 (Boverket
2017f).

3.10 Programvara VIP-Energy
VIP-Energy är ett beräkningsprogram som används då beräkning av
energianvändning i byggnader ska utföras. Beräkningen är avsedd för en
tidsperiod vanligtvis ett år men kortare tidsperioder kan också beräknas.
Programmet kan även användas för att redovisa energibalans för en
modellerad/simulerad byggnad (Strusoft, VIP+ 2017).
Programmet är uppbyggt kring en dynamisk beräkningsmodell som innebär
att beräkning sker med korta beräkningssteg, oftast timvis. Beräkningsstegen
beskriver värmen som lagras och avges från byggnadens massa. I
beräkningen tas hänsyn till aktuella regler för energihushållning och
inomhusklimat för byggnaden i beräkningen. Faktorer som klimat, sol,
lufttemperatur och vind beaktas vid beräkning av energiflöden, dessa
faktorer är sedan tidigare kända eller mätbara.
En klimatfil finns för de flesta orter i Sverige. Kontroll av indata sker via
programmet med ett antal funktioner på olika avancerade nivåer
(VIP+ 2016).

3.11 LCC-kalkyl
LCC-kalkyler bidrar till långsiktig hållbarhet, budgetarbete och bättre
upphandling. Hållbarhet handlar om bland annat den ekonomiska aspekten.
Den ekonomiska aspekten är den främsta anledning att göra en LCC-kalkyl.
Drift- och underhållskostnader är en relativt stor kostnad i relation till
kostnaderna för avskrivningar och räntor, den kostnaden uppstår varje år
under investeringens livslängd. I drift- och underhållskostnader ingår
energianvändningen. Genom en LCC-kalkyl är det möjligt att undersöka
flera olika kostnadsalternativ men även att jämföra olika ekonomiska
fördelar under hela investeringens livslängd. Till följd av det kan
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underhållskostnaderna sänkas och energibehovet reduceras genom en
effektivare teknisk lösning.
En LCC-kalkyl lägger en grund för ett långsiktigt budgetarbete som gör det
möjligt för organisationer att kartlägga framtida. Beroende på investeringen
kan kostnaderna öka och minska. En LCC-kalkyl kan även sätta mål för att
sänka t.ex. driftskostnader under en tidsperiod. Återkommande begrepp som
används i ekonomiska sammanhang men framförallt i LCC-kalkyler
förklaras nedan (Offentliga fastigheter 2018).
•

Kalkylperiod – kan även benämnas ekonomisk livslängd och är den
tidsperiod som kalkylen omfattar.

•

Ränta – är ett pris för att använda kapital. Det finns två olika räntor
bokföringsmässig och kalkylmässig räntekostnad. Bokföringsmässig
räntekostnad är då långivaren vill ha en ränteintäkt för att låna ut
pengar. Kalkylmässig ränta är kostnaden för att binda kapital och gör
betalningar jämförbara vid olika tidpunkter. Den kalkylmässiga
räntan delas upp i nominell- och real kalkylränta. Nominell innebär
att en viss inflation är inkluderad medan real inte inkluderar
förväntad inflation.

•

Kapitalkostnader – består av två delar, avskrivning och räntekostnad.
Två typer av kapitalkostnader finns, kalkylmässig kapitalkostnad och
bokföringsmässig kapitalkostnad.

•

Investeringsutgift – är de samlade belopp som betalas för en tillgång.
Används ofta felaktigt för investeringskostnad.

•

Teknisk livslängd – är den tidsperiod som en tillgång uppfyller sina
funktioner tekniskt.

•

Underhållskostnader - är kostnader som återställer ursprunglig
standard och funktion för en tillgång.

•

Nuvärde – är dagens värde av ett belopp som inträffat vid en annan
tidpunkt.

•

Annuitet – är ett belopp som storleksmässigt är oförändrat under flera
år.

•

Avskrivningstid – beskriver värdeminskningen av en tillgång som
uppkommer från ålder och/eller förslitning.

•

LCC-kostnad (livscykelkostnad) – är totala kostnaden som en tillgång
bidrar till under den ekonomiska livslängden. Två alternativa
livscykelkostnader kan kalkyleras, det ena som ett nuvärde och det
andra som en annuitet.
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4 Elmeskolan
I Älmhults kommun i södra Sverige har Elmeskolan, som är Sveriges största
skola byggd med passivhusteknik, uppförts under år 2016–2017.
Elmeskolan som omfattar 11 879 m2 Atemp , är uppdelad i två plan med
skolverksamhet samt ett uppvärmt teknikplan, se Figur 7. Sommen är i
betong och väggarna är prefabricerade sandwich-väggar av betong.

a)

b)

Figur 7: a) Elmeskolans fasad mot väster och b) fasad mot norr, våren 2018.

Byggnaden är uppdelad i byggnad A, B, C, D, E och ett öppet atrium i
mitten utav byggnaden vilka tillsammans skapar formen på skolan, se Figur
8. Skolan vid namn Elmeskolan blev nominerad till Årets bygge av Svensk
byggindustri 2017. Elmeskolan är dimensionerad för 800 elever och har en
stomme av prefabricerad betong med putsfasad. Byggnaden är försedd med
bergvärme. Det finns 22 borrhål till bergvärmen vilka är 275 m djupa som
förser byggnaden med kyla och värme. Skolan är inte utrustad med VVC
utan har istället centrala varmvattenberedare där det behövs. Ett FTX-system
med återvinningsgrad på 85 % är installerat för att hålla byggnadens
ventilation i balans. Skolan är försedd med 500 m2 solceller på taket för att
förse skolan med dess fastighetsel. Solcellerna har en effekt motsvarande
75 000 kWh⁄år.

Figur 8: Bottenplan av Elmeskolan, publiceras med medgivande av Horisont Arkitekter.
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4.1 Förutsättning för modellering i VIP-Energy
4.1.1 U-värde och area
Sammanställda U-värden och areor framtagna i PHPP-beräkningen som är
gjord av Horisont Arkitekt och Tommy Wesslund på Enerwex, se Tabell 4.
PHPP-beräkningen gjordes under projekteringen och byggnationen av
skolan. Areorna har adderats för de olika väderstrecken, se Bilaga 2.
Tabell 4: U-värden och areor för de olika byggnadsdelarna.

Byggnadsdel

U-värde

Area

Yttervägg (YV1)

0,107 𝑊 ⁄(𝑚2 ∙ 𝐾)

2018,4 𝑚2

Yttervägg (YV2)

0,132 𝑊 ⁄(𝑚2 ∙ 𝐾)

468,7 𝑚2

Yttervägg (YV3)

0,120 𝑊 ⁄(𝑚2 ∙ 𝐾)

277,2 𝑚2

Tak

0,063 𝑊 ⁄(𝑚2 ∙ 𝐾)

5391,5 𝑚2

Grund

0,120 𝑊 ⁄(𝑚2 ∙ 𝐾)

5271,7 𝑚2

Fönster

0,8 𝑊 ⁄(𝑚2 ∙ 𝐾)

981,9 𝑚2

Byggnadens Atemp på 11 879 m2 är framtagen i PHPP-beräkningen.

4.1.2 Klimatdata
Alt 1: Förinställd klimatdata för Jönköpings kommun år 1995–2005 har
använts vid modellering för att kunna jämföra med utfall från PHPP.
Alt 2: Klimatdata för Älmhults kommun togs fram manuellt med hjälp av
koordinater för Elmeskolan.

4.1.3 Provtryckning
Tidigare utförd provtagning under trycket 50 Pa bestämde byggnadens täthet
till 0,16 oms/h.

23
Lund & Music

4.2 Utfall av PHPP-beräkning
4.2.1 Simulerade köldbryggor på Elmeskolan
Det finns två olika typer av infästningar gällande fönster på Elmeskolan.
Typ ett har ingen solavskärmning medan typ två har en yttre
solavskärmning. Entrén som är uppdelad i två plan har en glasfasad som
möts av ett betongbjälklag vilka bidrar till en köldbrygga. En simulation av
den ursprungligen planerade detaljinfästningen, där bjälklag möter
glasfasad, samt en simulation av den slutliga detaljinfästningen redovisas.
Även detalj och en simulering av köldbrygga vid takfot redovisas.
4.2.1.1 Fönster
Fönsterdetalj och simulering av köldbrygga av fönster typ ett utan utvändig
solavskärmning, som är utförda av Horisont Arkitekter, se Figur 9. Fönster
typ två redovisas med detalj och simulering, se Figur 10.

a)

b)

Figur 9: a) En genomskärning av en detalj på fönster typ ett och b) simulering av köldbrygga vid
samma typfönster, publiceras med medgivande av Horisont Arkitekt.
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a)

b)

Figur 10: a) En genomskärning av en detalj på fönster typ två och b) simulering av köldbrygga vid
samma typfönster, publiceras med medgivande av Horisont Arkitekt.

4.2.1.2 Bjälklag-glasfasad
Detaljinfästning bjälklag-glasfasad vid entrén och simulering av köldbrygga
för detalj för en vanlig förekommande infästning, se Figur 11. Samma
infästningsdetalj med slutlig lösning, se Figur 12.

a)

b)

Figur 11: a) Förslag på detalj infästning bjälklag-glasfasad och b) simulering av köldbrygga i detaljen,
publiceras med medgivande av Horisont Arkitekt.
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a)

b)

Figur 12: a) Slutlig detaljinfästning bjälklag-glasfasad och b) simulering av köldbrygga i detaljen,
publiceras med medgivande av Horisont Arkitekt.

4.2.1.3 Takfot
Detaljlösning och simulering av köldbrygga vid takfot, se Figur 13.

a)

b)

Figur 13: a) En detalj på takfoten och b) simulering av köldbrygga vid detaljen, publiceras med
medgivande av Horisont Arkitekt.
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4.2.2 PHPP-sammanställning
En sammanställning av PHPP-beräkningen visas i Tabell 5. För mer
specifika värden, se Bilaga 3.
Tabell 5: Sammanställning för PHPP-beräkning.

PHPP [𝒌𝑾𝒉⁄𝒎𝟐 , å𝒓]
Ventilations värmeförlust

7,6

Tillskott solvärme

7,2

Invändig värmetillskott

14,2

Specifik årsvärmebehov

7,0

Energiprestanda

16,2

4.2.3 Ritningar – plan, sektion och fasad
Plan-, sektion- och fasadritningar som använts i arbetet visas i Bilaga 4.
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5 Metod
Val av metoder har gjorts för att uppnå projektets syfte vilket är att belysa
fördelarna med att uppföra byggnader med passivhusteknik samt påvisa
energieffektiviteten för ett passivhus.
Passive House Institute och BBR 22 samt 25 ligger till grund för projektet.
Arbetsplatsbesök har gjorts på Elmeskolan i Älmhult för att få en
uppfattning om hur skolan är utformad och hur den försörjs med energi.
Informationssökning har utförts via kurslitteratur, vetenskapliga artiklar,
intervjuer samt internetstudier. Kurslitteratur har använts för att få en
förståelse för teoretiska begrepp gällande studien. De vetenskapliga
artiklarna har skapat relevans och djup i projektet. Intervjuer har utförts med
sakkunniga inom passivhus-branschen och beställaren för projektet för att få
en djupare förståelse för passivhustekniken.
Termografering har utförts med en värmekamera för att identifiera ett urval
av köldbryggor. Beräkning har gjorts för att ta fram byggnadens
energianvändning och beräkningsprogrammet som använts är VIP-Energy.
En LCC-kalkyl har gjorts för att kunna analysera de totala kostnaderna för
Elmeskolan som jämförs med minimikrav för passivhusstandarden och för
BBR standarden gällande energikostnaderna.

5.1 Kvalitativ metod
5.1.1 Intervjuer
En del av studien har baserats på primärdata i form av personliga intervjuer
med låg struktureringsgrad och hög grad av standardisering som har
resulterat i intervjuer med öppna frågor. Två intervjuer har utförts med
respondenter enligt nedan:
•

Marcus Jansson – Horisont arkitekter, arkitekt och certifierad
passivhusdesigner, och

•

Tommy Wesslund – Enerwex AB, VVS-ingenjör och certifierad
passivhusexpert.

Denna metod för intervjuerna har valts för att få en djup och bred förståelse
samt möjlighet till följdfrågor. För att uppnå ett djup i intervjun har frågorna
skickats på förhand. Intervjuerna har utförts genom personliga möten med
respektive respondent.
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5.1.2 Datainsamling
Insamling av sekundärdata har gjorts genom OneSearch, Linnéuniversitetets
databas. Artiklar som hämtats i OneSearch är vetenskapliga och
peer-review-granskade. Sekundärdata har även samlats in genom
myndighetsdokument samt andra internethemsidor. Älmhults Kommuns
fastighetsavdelning och tekniska förvaltning har bidragit med specifika data
angående Elmeskolan.

5.2 Kvantitativ metod
5.2.1 Energiberäkning
Insamling av primärdata gjordes genom att modellera Elmeskolan utefter
tillhandahållna handlingar och ritningar. Med hjälp av programvaran
VIP-Energy beräknades energianvändningen. VIP-Energy är ett komplext
beräkningsprogram som tar hänsyn till parametrar som påverkar byggnadens
energibalans. BEN 2 är ett komplement till VIP-Energy. BEN 2 tar hänsyn
till olika klimatdata för Sveriges orter.
Jämförelse av utbytet av det befintliga värmesystemet, bergvärme, till
fjärrvärme gjordes med definitionerna för energiprestanda enligt BBR 22
och 25 för respektive system. Från VIP-Energy hämtades värdet för
värmeförsörjningen till energiprestandaberäkningen. Beräkningen omfattade
energin för värmesystemet och tappvarmvatten.

5.2.2 Termografering
Termografering har utförts med värmekamera FLIR i5 för att kunna
identifiera köldbryggor.

5.2.3 LCC-kalkyl
En LCC-kalkyl har gjorts med hjälp av en förprogrammerad Excel-mall
tillhandahållen av handledare på Linnéuniversitetet, där tre
livscykelkostnader har beräknats. En livscykelkostnad, där skolans specifika
energianvändning och investeringsutgift använts, sätts i relation och jämförs
med kravet för energianvändning gällande passivhus och BBR 25.
Investeringsutgiften är densamma för de tre fallen.
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5.3 Urval, validitet och reliabilitet
5.3.1 Urval
Elmeskolan i Älmhult ligger till grund för undersökningen. Undersökningen
representerar verkligheten då skolan är byggd med passivhusteknik.
Standarden för passivhus jämförs med BBR 25 som är gällande krav vid
nybyggnation i Sverige.
Urvalet gällande intervju-respondenterna har skett strategiskt då
respondenternas kunskap anses vara av hög relevans. Med hög relevans
avses respondenter som är certifierade inom passivhusstandarden och
sakkunniga inom energiområdet och som tidigare varit aktörer inom
projektet Elmeskolan.

5.3.2 Reliabilitet och validitet
Troligtvis hade inte samma resultat uppnåtts om energiberäkningen för
Elmeskolan hade upprepats på grund av gjorda antagande, till exempel för
köldbryggor och fönster, som införts för att kunna modellera byggnaden i
VIP-Energy. Även klimatdata för orterna är en viktig faktor och ändras
kontinuerligt. Noggrannheten med mätningen av areor är också en faktor
som skulle kunna bidra till ett avvikande resultat från denna rapport. Dock
anses trovärdigheten för resultatet av intervjuerna vara hög då
respondenterna är erfarna och utbildade inom passivhus- och
energibranschen.
Validiteten för studien anses vara av hög grad då projektet är avgränsat till
en passivhusskola. Data har samlats på ett källkritiskt sätt som omfattat
vetenskapliga artiklar, myndighetsdokument och information från erfarna
konsulter och beställare till projektet vilket ökade validiteten för projektet.
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6 Genomförande
Arbetet har i stora drag delats upp i tre delar, nulägesanalys, projektanalys
och resultatanalys.

6.1 Nulägesanalys
En nulägesanalys har utförts av omvärlden genom litteratur- och
internetstudie. Data har samlats in genom pålitliga och i första hand primära
källor. Lagar och förordningar om energiområdet och byggbranschen har
studerats. Studien har bidragit till ett större perspektiv på hur energikraven
ser ut globalt. Omvärldsanalysen visade att Europeiska Unionen har stramat
åt energimålen jämfört med de globala målen. Sverige har i sin tur stramat åt
målen på energianvändningen ännu ett steg vilket bland annat har påverkat
byggbranschen. Sveriges byggbransch styrs av Plan- och bygglagen som
ställer krav på fastigheters energianvändning. Boverkets byggregler följer
Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) men även Plan- och byggförordningen
(SFS 2011:338) och omfattar föreskrifter och allmänna råd.

6.2 Projektanalys
Arbetsgången för projektanalysen har delats upp i fyra olika delar för att
uppnå målet med arbetet. De olika delarna är teoretiska utgångspunkter,
intervjuer, energiberäkningar och en LCC-kalkyl.

6.2.1 Teoretiska utgångspunkter
En litteraturstudie gjordes för att få en bredare kunskap om energiområdet
och passivhusbranschen. Litteraturstudien utfördes innan beräkningarna och
intervjuerna genomfördes. Litteraturstudien utfördes i ett tidigt skede för att
kunna utforma rätt frågor till respondenterna inför intervjuerna men även för
att författarna skulle uppnå en bakgrundsförståelse för området.
Informationen sammanställdes och bidrog till en trovärdig teori i rapporten.

6.2.2 Intervjuer
Intervjuer genomfördes med en passivhuscertifierad konsult som varit
delaktig i byggprojektet och med en representant från Horisont arkitekter
som utformat Elmeskolan. Intervjufrågorna skickades till respondenterna i
förhand för att uppnå välformulerade och genomtänkta svar.
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6.2.3 Energiberäkning
Information från litteraturstudien, intervjuerna samt material och
ingångsvärden från kommunen och berörda konsulter har legat till grund för
energiberäkningen som gjorts i programmet VIP-Energy. Ingångsvärdena
har varit areor, uppbyggnad och U-värden för de olika byggnadsdelarna.
Klimatdata och data angående installationssystemen har även tilldelats av
konsulterna. I VIP-Energy har simulering av de olika byggnadsdelarna och
köldbryggor gjorts för att uppnå ett resultat av Elmeskolans energibehov.
Utvärdering av utbyte av värmesystem från bergvärme till fjärrvärme på
Elmeskolan gjordes med hjälp av energiprestandaberäkning enligt BBR.
Energiprestandan beräknas på olika sätt för BBR 22, ekvation 1 och BBR
25, ekvation 2. Indata för beräkning av energiprestanda hämtades ur VIPberäkningen med klimatdata för Älmhults kommun.
𝐸𝑏𝑒 =

𝐸𝑃𝑝𝑒𝑡

Euppv + Ekyl + Etvv + Ef
𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝

𝐸𝑢𝑝𝑝𝑣,𝑖
∑6𝑖=1 (
+ 𝐸𝑘𝑦𝑙,𝑖 + 𝐸𝑡𝑣𝑣,𝑖 + 𝐸𝑓,𝑖 ) × 𝑃𝐸𝑖
𝐹𝑔𝑒𝑜
=
𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝

(1)

(2)

6.2.4 LCC-kalkyl
En LCC-kalkyl har utförts med en förprogrammerad mall från
Landstingsservice. Älmhult kommun, som även är beställaren för
Elmeskolan, stod för de olika kostnadsuppgifterna gällande skolan. Kalkylen
gjordes med hänsyn till tre kostnader, investeringsutgifter, energikostnader
och underhållskostnader. LCC-kalkylen resulterade i tre olika
livscykelkostnader. Den första för Elmeskolan, den andra för ett passivhus
och tredje för minimikraven för en standardiserad byggnad enligt BBR 25.

6.3 Resultatanalys
Resultatet för energibehovet av Elmeskolan har tagits fram genom
VIP-Energy. I VIP-Energy matades data in som olika aktörer för projektet
tillhandahållit. Denna data har jämförts med energiparametrar som fanns
framtagna ur en PHPP-beräkning som utfördes innan byggnationen av
skolan hade färdigställts och resultatet var likvärdigt.
Resultatet analyserades med hänsyn till BBR 22 och 25, de beräknade
värdena jämfördes med kraven. Resultatet av VIP-Energy beräkningen har
även jämförts med minimikraven för ett passivhus, för att visa att skolans
energivärden uppfyller passivhusstandarden.
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7 Resultat av examensarbetets undersökningar
7.1 Energiberäkning
Sammanställda beräknade värden från VIP-Energy för Elmeskolan,
alternativ 1, är baserade på klimatdata för Jönköpings kommun och
alternativ 2 är baserat på klimatdata för Älmhults kommun, se Tabell 6. För
kompletta beräkningsrapporter, se Bilaga 5 och 6.
Tabell 6: Nyckeltal för Elmeskolan framtagna i VIP-Energy.

Elmeskolan
(Alt 1)

Elmeskolan
(Alt 2)

Specifik årsvärmebehov

[𝒌𝑾𝒉⁄𝒎𝟐 , å𝒓]

7,8

9,4

Ventilations värmeförlust

[𝒌𝑾𝒉⁄𝒎𝟐 , å𝒓]

6,0

9,0

Tillskott solvärme

[𝒌𝑾𝒉⁄𝒎𝟐 , å𝒓]

11,8

12,4

Invändig värmetillskott

[𝒌𝑾𝒉⁄𝒎𝟐 , å𝒓]

13,8

13,8

Värmeeffektbehov

[𝑾⁄𝒎𝟐 ]

7,8

9,4

Energiprestanda
(utan solceller)

[𝒌𝑾𝒉⁄𝒎𝟐 , å𝒓]

20,4

22,3

Energiprestanda

[𝒌𝑾𝒉⁄𝒎𝟐 , å𝒓]

12

14

(med solceller)

Energibalans för respektive månad med klimatdata enligt Jönköpings kommun
redovisas i Figur 14 och klimatdata enligt Älmhults kommun i Figur 15.
Summan av den energin Elmeskolan avger innefattar transmission, luftläckage,
ventilation, spillvatten och kyla. Summan av den energin som tillförs
Elmeskolan innefattar solenergi genom fönster, återvinning av värme i
ventilation, personvärme, intern processenergi, värmeförsörjning, elförsörjning
och latent energi. Under de flesta månaderna av året är den avgivna energin
större än den energin som behöver tillföras skolan. Under månaderna juni, juli
och augusti är den avgivna energin lika med den tillförda energin på grund av
sommarlov då det inte tillförs någon personvärme och installationerna går ner i
drift.
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Figur 14: Energibalans med klimatdata för Jönköpings kommun, månadsvis.
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Figur 15: Energibalans med klimatdata för Älmhults kommun, månadsvis.
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dec

Energideklarationen, se Bilaga 7, som är utförd på Elmeskolan, visar det
verkliga utfallet av byggnadens energiprestanda, se Tabell 7.
Tabell 7: Framtagna värden ur energideklarationen för Elmeskolan.

Energideklaration
Energiprestanda

[𝒌𝑾𝒉⁄𝒎𝟐 , å𝒓]

25

7.1.1 Bergvärme-fjärrvärme
Energiprestandan för Elmeskolan beräknades enligt BBR 22 och 25, se
Tabell 8. Resultatet visar att bergvärme har en lägre energiprestanda än
fjärrvärme då endast parametrarna avseende energin för värmesystemet och
tappvarmvattnet beaktas, se Bilaga 8.
Tabell 8: Energiprestanda för bergvärme och fjärrvärme enligt BBR 22 och 25.

BBR 22

BBR 25

Bergvärme

[𝒌𝑾𝒉⁄𝒎𝟐 , å𝒓]

2,6

4,1

Fjärrvärme

[𝒌𝑾𝒉⁄𝒎𝟐 , å𝒓]

12,1

12,1

7.2 Intervju
Nedan följer en sammanställning av de två intervjuer som har genomförts.
Intervjufrågorna kan ses i Bilaga 9.

7.2.1 Horisont Arkitekter, Marcus Jansson
Boendekvalitén och byggnadens kvalité för ett passivhus är bättre jämfört
med ett standardhus. Genom att bygga kompaktare och med mindre fasadyta
uppnås ett mindre klimatskal som i sin tur reducerar mängden energi som
går åt för uppvärmning av huset. Jansson menar att ett passivhus inte ska
kosta mer än ett standardhus. Nackdelen med ett passivhus är att väggarna
oftast blir tjockare än för ett standardhus, som tar upp mer yta på insidan.
Viktigt att tänka på är väderstrecken och skuggningen som huset utsätts för.
Övertemperaturfrekvens är av stor betydelse för ett passivhus, då komforten
är ett av huvudkriterierna. Lufttäthet för ett passivhus kontrolleras genom
tryck och undertryck. Ventilationen i ett passivhus är ett från- och
tilluftssystem med 85 % återvinning. Jansson jämför ett passivhus med en
termos, där en liten mängd energi tillförs som stannar kvar i huset och
återanvänds.
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Jansson menar att när ett passivhus ska ritas och utformas är det viktigt att
vara noggrann med detaljer och infästningar. För att minimera köldbryggor
är det viktigt att undvika komplicerade byggnadshörn och välja rätt material.
Certifierade produkter enligt passivhusstandarden gör det lättare att uppnå
kriterierna för ett passivhus.
Problemen då ett passivhus byggs är färre än för ett standardhus då rutiner
som finns är kvalitetssäkrare och bidrar till en uppföljningsprocess som är
noggrannare än för ett vanligt hus.
EuroPHit som är en standard för befintliga hus ska ge förslag till
förbättringar för husen. Kriterierna för dessa program är lättare att uppnå än
för ett passivhus.

7.2.1 Enerwex, Tommy Wesslund
Standardkrav är tolkningar på lag och standardhusen sätts på en nivå där
minimikraven ska uppfyllas. Passivhus byggs för samma summa som
standardhuset men med högre kvalité och komfort.
Wesslund menar att ett passivhus byggs som en energilåda som sedan
utsmyckas och utformas på ett arkitektoniskt sätt. Passivhuset har hög
komfort och kvalité till samma kostnad som standardhuset.
Bärande, isolerande, skyddande är ledord som passivhus står för. Ett
standardhus är oftast utformad som en hand, med många vinklar och kalla
ytor som bidrar till en stor mängd isoleringsmaterial för att kunna få huset
tätt och varmt. Passivhuset byggs istället ihop till samma volym men mindre
yta och tilläggsisolering. Slutsatserna blir att isoleringsmängden blir
densamma men huset har högre komfort och kvalité.
Problemen som kan uppstå med ett passivhus är att arkitekten lagt ut ett
utkast som inte är enligt passivhusstandarden och låser sig vid det. Det
kommer att bidra till att oavsett hur mycket isolering som tillförs kommer
inte kriterierna för passivhus att uppnås. Wesslund säger att det bästa är att
alla parter kommer in tidigt i projekteringsstadiet och att arkitekter och
beställare är utbildade inom passivhusstandarden.
När installationer i ett passivhus utformas är det viktigt att anpassa och
designa systemet efter verksamhetens behov. Till exempel i en skola måste
ventilationen ha ett så kallat variabelt flöde. När eleverna är inomhus måste
flödet kunna gå på maximalt medan stunden efter när eleverna utrymmer
kunna sänkas till ett minimiflöde för att inte torka ut byggnaden.
Ventilationen delas ofta upp i flera grupper för att inte få för stora aggregat
och kanalsystem i stora fastigheter. En skillnad för installationerna är de
certifierade aggregaten som har bättre verkningsgrad och som drar en liten
mängd el jämfört med aggregaten för ett standardhus. Luftvärme eller
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radiator är optimalt för ett passivhus enligt Wesslund. Valet av
värmesystemen beror på behovet för byggnaden.
Den internationella passivhusstandarden är gammal men kriterierna har inte
utvecklats eller förändrats. Material och metoder för byggande måste
utvecklas för att passivhusen ska bli fler. Enligt Wesslund finns det inte
många certifierade produkter idag som gör det svårare för
passivhusbranschen att bygga enligt kraven. EuroPHit är en standard där
befintliga hus förbättras genom att renovera och bygga ett helt nytt
klimatskal. EuroPHit följer en plan som renoverar huset i flera steg.
Skillnaden mellan FEBY och den internationella passivhusstandarden är att
FEBY anpassar kriterierna från den internationella passivhusstandarden till
BBR-kraven. Olika nivåer för ett hus har olika krav beroende på var man
bor. Inga certifierade byggdelar krävs och inga beräkningar på köldbryggor
beaktas. FEBY har inte samma kriterier och huset blir inte lika noggrant
byggt som enligt den internationella standarden.

7.3 LCC-kalkyl
Livscykelkostnader i nuvärde för de tre olika fallen redovisas i Figur 16.
252 000 000

251 000 000

250 000 000

Nuvärde Energikostnad,
totalt (SEK)

249 000 000

Investeringskostnad
(SEK)

248 000 000

247 000 000

246 000 000
Alternativ 1

Alternativ 2

Alternativ 3

Figur 16: Livscykelkostnader för tre olika fall.

Alternativ 1 står för Elmeskolan och det beräknade energivärdet från
VIP-Energi. Alternativ 2 står för ett passivhus med energikravet för nivån
Classic. Det tredje och sista alternativet står för BBR 22.
Investeringskostnaden är densamma för alla tre fallen, se Tabell 9.
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Energivärdet är inkl. reducering av solcellernas bidrag för
energiproduktionen. Kalkylperioden har satts till 10 år och den tekniska
livslängden till 50 år, för mer ingående värde, se Bilaga 10.
Tabell 9: Kostnader och energiåtgång tagna ur LCC-kalkylen för tre alternativ.

LCC-kalkyl

Elmeskolan

Passivhus

BBR 22

Investeringutgift
[𝐒𝐄𝐊]

248 000 000

248 000 000

248 000 000

Energiåtgång
[𝐌𝐖𝐡/å𝐫]

107

134

449

Energikostnad
[𝐒𝐄𝐊]

810 000

1 014 000

3 400 000

LCC-kostnad
[𝐒𝐄𝐊]

268 570 000

268 770 000

271 160 000

7.4 Termografering
Utförd termografering på utvalda detaljer på Elmeskolan. Den första bilden i
varje figur visar den yta som har termograferats och bilden bredvid visar den
termograferade ytans temperaturer.
I Figur 17 visas ett fönster på plan ett. Den termograferade bilden i b) visar
att den kallaste ytan uppstår vid infästningen av fönsterkarmen och att
glasrutan har en temperatur på 20,2 ℃.

a)

b)

Figur 17: a) Fönstret som termograferats och b) den termograferade bilden.
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I Figur 18 visas infästning mellan glasparti och bjälklag på plan två. Den
termograferade bilden i b) visar att glaspartiet har en temperatur på 20,6 ℃
och att den kallaste ytan uppstår vid infästningen av glaspartiet i bjälklaget.

a)

b)

Figur 18: a) Detaljinfästning bjälklag-glasparti som termograferats och b) den termograferade
bilden.

I Figur 19 visas anslutningen mellan yttervägg och tak. Den termograferade
bilden i b) visar att infästningen håller en jämn temperatur på 19,4 ℃ över
hela området och att det inte finns några specifikt utsatta områden i
infästningen.

a)

b)

Figur 19: a) Detalj takfot som termograferats och b) den termograferade bilden.

39
Lund & Music

8 Analys av resultat
8.1 Energiberäkning
8.1.1 VIP-PHPP
För att kunna jämföra VIP-beräkningen med den tidigare gjorda
PHPP-beräkningen valdes Jönköping som klimatort då PHPP är baserad på
klimatdata för Jönköping. Värdena för Elmeskolan är hämtade från Tabell 6
och visas tillsammans med motsvarande värden för PHPP-beräkning i Tabell
10.
Tabell 10: Nyckeltal för Elmeskolan framtagna i VIP-Energy samt nyckeltal framtagna i PHPPberäkning.

Elmeskolan (Alt 1)
[𝒌𝑾𝒉⁄𝒎𝟐 , å𝒓]

PHPP
[𝒌𝑾𝒉⁄𝒎𝟐 , å𝒓]

Värmeförlust - ventilation

6,0

7,6

Tillskott solvärme

11,8

7,2

Invändig värmetillskott

13,8

14,2

Värmeeffektbehov

7,8

7,0

Energiprestanda

12,0

16,2

Värdena beräknade i VIP-Energy skiljer sig från PHPP-beräkningen vilket
kan bero på att faktorer som klimat, sol, lufttemperatur och vind påverkat
beräkningen av byggnadens energiflöde (VIP+ 2016).
För att se hur stor inverkan klimatet hade på beräkningen utfördes två
beräkningar; en med klimatdata för Jönköpings kommun och en med
klimatdata för Älmhults kommun. I programvaran fanns ett antal olika
förinställda klimatorter varav Jönköping var den som låg närmast Älmhult.
Den manuellt gjorda klimatdatafilen för Älmhult kommun matades in vilket
resulterade i värdena enligt alt 2, se Tabell 6. Alla värdena förutom ett för
den nya beräkningen visades vara aningen högre än tidigare beräkning
utförd med klimatdata för Jönköpings kommun, se Tabell 6. Det värdet som
inte förändrades var det invändiga värmetillskottet då klimatet utanför
byggnaden inte påverkar det invändiga värmetillskottet.
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Simulering av köldbryggor, det vill säga ett område i klimatskalet där
värmeledningen inte är linjär (Viot, Sempey, Pauly & Mora 2015), kan ha
påverkat resultatet då PHPP-beräkningen tar större hänsyn till hur en
köldbrygga beter sig jämfört med programvaran VIP-Energy. I VIP-Energy
gjordes antagande gällande var det uppstod köldbryggor. Hade en simulering
av köldbryggor på byggnadens alla infästningar gjorts hade resultatet sett
annorlunda ut då köldbryggor har en stor inverkan på byggnadens
värmeförluster ut ur klimatskalet (Capozzoli, Gorrino & Corrado 2013).
Hade fler köldbryggor kunnat identifieras hade även det påverkar resultatet
vilket Capozzoli, Gorrino och Corrado (2013) även skriver, att ju fler
köldbryggor det finns desto större är värmeförlusterna.
I VIP-Energy gjordes antagande gällande areor av fönster. VIP-Energy tar
endast hänsyn till hur stor fönsterarea det finns mot varje väderstreck medan
PHPP-beräkning beaktar varje fönster för sig d.v.s. 327 fönster i detta fall.
Antagandet som införts för fönsterna kan ha bidragit till skillnaden mellan
de två beräkningarna.
På Elmeskolan finns åtta olika FTX-aggregat och fem olika kylmaskiner. I
VIP-Energy definierades ett aggregat som tillgodosåg hela skolans
ventilationsbehov. Specifikationerna mellan olika aggregat och kylmaskiner
skiljde sig inte mycket åt men kan trots det ha påverkat utfallet av VIPberäkningen.

8.1.2 Elmeskolan mot passivhusstandard och BBR 22
I Tabell 11 visas en jämförelse av Elmeskolans beräknade värde i
VIP-Energy, kraven för passivhus och kraven enligt BBR 25.
Tabell 11: Jämförelse av Elmeskolan med passivhusstandarden och BBR 22.

Elmeskolan
(Alt 1)

Elmeskolan Passivhusstandard
(Alt 2)

BBR 22 (25)

Energiprestanda
[𝒌𝑾𝒉⁄𝒎𝟐 , å𝒓]

12

14

15

50 (50)

Värmeeffektbehov
[𝑾⁄𝒎𝟐 ]

7,8

9,4

10

10 (10 )

Lufttäthet vid 50
Pa [𝐥/𝐬, 𝐀𝐭𝐞𝐦𝐩 ]

0,14

0,14

ospecificerat

ospecificerat

Dequaire (2012) skriver att för att uppnå ett lågt värmebehov bör
byggnadsdelarnas U-värde vara lågt och klimatskalet välisolerat och lufttätt.
Elmeskolan har enligt VIP-Energy uppnått alla krav för att vara en
passivhusskola. Värmeeffektbehovet uppfyller kraven. Energiprestandan är
något lägre än kravet. Det kan bero på att Elmeskolan ligger mellan två
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passivhusnivåer, Classic och Plus. Passivhus-nivån Plus producerar förnybar
primärenergi medan Classic inte gör det.
Valet att inte installera VVC på skolan kan ha bidragit till ett minskat
kylbehov då varmvattenledningarna inte ligger och värmer stommen.
Solcellerna på Elmeskolan har inte kunnat simuleras i VIP-Energy men
solcellernas energitillskott har räknats med vilket innebär att kravet på
energiprestandan har uppnåtts med marginal. Två av passivhuskraven har
inte tagits hänsyn till då BBR inte ställer krav kring produktion eller
förbrukning av förnybar primärenergi.
Kraven enligt BBR 22, som var aktuell vid byggnation av Elmeskolan,
jämförs med utfallet av beräkning och passivhusstandarden. BBR 25 är
aktuell i nuläget och motsvarande krav jämförs för standarderna i sista
kolumn i Tabell 11. Primärenergitalet för BBR 25 är 80 kWh⁄m2 , år men
omräknat till motsvarande energiprestanda enligt BBR 22 blir den
50 kWh⁄m2 , år. Primärenergitalet beräknas med hjälp av en
primärenergifaktor som varierar beroende på primärenergikällan. Faktorn
beror på mängden använd primärenergi som går åt för att producera energi
(Öresundskraft 2017).
I Tabell 12 visas förhållandet mellan utförd energideklaration och beräknad
energiprestanda för alternativ 1 och 2 för Elmeskolan.
Tabell 12: Energideklaration i jämförelse med energiberäkning enligt alt 1 och 2.

Energiprestanda [𝒌𝑾𝒉⁄𝒎𝟐 , å𝒓]

Energideklaration

Elmeskolan
(Alt 1)

Elmeskolan
(Alt 2)

25

12,0

14,0

Energideklarationen som gjorts på Elmeskolan visar det verkliga utfallet där
även solcellernas bidrag finns inräknat. Elmeskolans beräknade värden
enligt alternativ 1 är med klimatdata från Jönköpings kommun och alternativ
2 från Älmhults kommun. Klimatdatan är en viktig faktor gällande
energiberäkningar då värdet ökar med nästan 10 %. Antagande och
förenklingar har gjorts för modelleringen i VIP-Energy som bidragit till ett
avvikande resultat från det verkliga utfallet.

8.1.3 Bergvärme-fjärrvärme
Resultatet visar en skillnad mellan BBR 22 och BBR 25 för bergvärme.
Skillnaden beror på primärenergifaktorns inverkan. Primärenergifaktorn
bidrar till att byggnadens energiförsörjning ökar med 60 %.
Resultatet visar också att det inte är någon skillnad mellan BBR 22 och BBR
25 för fjärrvärme vilket beror på att den geografiska justeringsfaktorn är ett,
lika så primärenergifaktorn.
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Skillnaden mellan bergvärme och fjärrvärme kan bero på
bergvärmepumpens COP-värde och värmekällans primärenergifaktor. När
bergvärmens energianvändning togs fram användes ett COP-värde som talar
om hur mycket energi värmepumpen ger i förhållande till vad den tar.
COP-värdet för bergvärmepumpen, IVT GEO 248, var 4,72 vilket innebar
att energin in i värmepumpen var 79 % mindre i förhållande till vad den gav.
Det här innebar att bergvärme kräver mindre energi för att producera den
energi som byggnaden kräver i förhållande till vad fjärrvärmenätet behöver
distribuera. Primärenergifaktor skiljer sig markant för bergvärme respektive
fjärrvärme vilket har påverkat resultatet.

8.2 Intervjuer
Både Jansson och Wesslund uttalar sig om att passivhusbyggandet inte är
komplicerat och framförallt inte dyrare att bygga jämfört med ett
standardhus. De menar att det viktigaste kravet för ett passivhus är att uppnå
en hög komfort och kvalité på klimatskalet för att sedan genom ventilation
och värmesystem försörja byggnaden med det behov som krävs. Dequaire
(2012) skriver också att klimatskalet måste vara välisolerat och lufttätt för
att uppnå en hög komfort i huset. Skuggning och fönsters placering var
något både Jansson och Wesslund menade var viktigt för ett passivhus då
överfrekvenstemperaturen är en bidragande faktor för komforten inomhus.
För att utveckla passivhusbranschen måste företag i Sverige utveckla sina
produkter för att lättare kunna certifiera produkterna och säkerställa att de
uppfyller de krav enligt passivhusstandarden som ställs på respektive
byggnadsdel.

8.3 LCC-kalkyl
Galvin (2014) menar att det kostar ca 5–15 % mer att bygga passivhus i
jämförelse med ett vanligt hus som uppfyller kraven för BBR. Denna teori
stämde inte med energiberäkningen på Elmeskolan. Jansson och Wesslund
uttalade sig om att det inte ska vara dyrare att bygga ett passivhus och att det
enda som krävdes var att fundera tidigt i projekteringsstadiet.
I LCC-kalkylen sattes samma investeringsutgift och underhållskostnad för
de tre fallen. Då investeringsutgiften innefattade kostnaderna för solcellerna
reducerades även energiåtgången med den mängden el som solcellerna
bidrar med för varje alternativ. Reduceringen av solcellernas el bidrar i sin
tur till mindre energiåtgång för respektive värde. Energiåtgång och
LCC-kostnad för respektive fall redovisas i Tabell 13.
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Tabell 13: Energiåtgång och LCC-kostnad för respektive tre fall.

Energiåtgång [MWh/år]
LCC-kostnad [𝐒𝐄𝐊]

Elmeskola

Passivhus

BBR 22

107

134

449

268 570 000

268 770 000 271 160 000

Energiåtgången för passivhusstandarden och BBR 22 baserades på kravet
för maximalt tillåtna värden. Resultatet visade att om Elmeskolan byggts
enligt BBR 22 och haft maximal energiåtgång hade värdet varit ca fem
gånger så stor som för Elmeskolan idag och tre miljoner dyrare på en
kalkylperiod på tio år. De energipriser och räntesatser som mallen hade
förprogrammerat är avvikande mot de aktuella värdena, men
energikostnaderna är ändå jämförbara då andelen för energikostnaden av
LCC-kostnaden är lika stor oavsett priset.

8.4 Termografering och köldbryggor
Termograferingen visar på att de simulerade köldbryggorna gjorda i PHPPberäkningen var korrekta. Simulering av ett fönsters köldbrygga i
PHPP-beräkningen visade att den lägsta temperaturen fönstret fick ha vid
infästning var 15 ℃. När fönstret termograferades var den lägsta
temperaturen 17–18 ℃ vid infästningen av karmen vilket visar att fönstrets
köldbrygga var tätare än vad den var simulerad till. Vid simulering av
infästning bjälklag-glasparti var den lägsta temperaturen precis vid
infästning 17 ℃. När infästningen termograferades var den lägsta
temperaturen mellan 17–18 ℃ det vill säga samma resultat som vid
simulering. Den tredje detaljen som simulerades var där yttervägg möter tak.
Simuleringen i PHPP-beräkningen gav en lägsta temperatur på 19 ℃ vilket
även termograferingen visade. När termograferingen utfördes var
temperaturskillnaden mellan ute och inne 10 ℃ vilket kan vara den
bidragande faktorn till resultatet då Barriera, Almeida och Moreira (2017)
menar att temperaturskillnaden bör vara sådan för att få ett bra resultat vid
termografering.
Den första lösningen som föreslogs för infästning av bjälklag och glasparti
gav en oacceptabel köldbrygga då kylan kunde vandra rakt in i byggnaden,
se Figur 11. Detaljen gjordes om, balken flyttades ner och isolering kunde
läggas till, vilket resulterade i en bättre köldbrygga, se Figur 12. Att
minimera och tänka på köldbryggor har en stor inverka på byggnadens
energibalans (Capozzoli, Gorrino & Corrado 2013).
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9 Diskussion
9.1 Metoddiskussion
VIP-Energy valdes för att det ansågs vara ett komplext program. Licensen
för programmet fanns att tillgå på Linnéuniversitetet, vilket motiverade
valet. Programmet visade sig inte vara optimalt för beräkning av passivhus,
då det krävdes antagande och egna simuleringar innan inmatning i
programmet. Det krävs ett mer avancerat program som tar större hänsyn till
konstruktionsinfästningar, köldbryggor och installationer för att det har en
betydande effekt på utfallet av beräkningen.
Jämförelse av utbytet av det befintliga värmesystemet, bergvärme, till
fjärrvärme gjordes genom att beräkna energiprestandan med definitioner
enligt BBR 22 och 25 för respektive värmesystem. De granskade
parametrarna var energin som försörjde värmepumpen och tappvarmvattnet,
då endast de parametrarna hade varit aktuella vid ett byte till fjärrvärme. En
förenkling av denna del av studien gjordes för att få en helhetsbild av
primärenergifaktorernas inverkan på energiprestandan för bergvärme och
fjärrvärme. En alternativ metod hade varit att studera primärenergin som
byggnaden använder djupare för att uppnå ett resultat som är närmare
verkligheten då endast en del av primärenergin studerats i denna rapport.
För att stärka resultatet i VIP-Energy gjordes en jämförelse med
PHPP-beräkningen. Det som kunde gjorts annorlunda hade varit att utföra en
till energiberäkning och därefter jämföra värdena för att öka reliabiliteten i
utfallet av beräkningen. Ett annat alternativ till arbetet hade varit att enbart
granska den gjorda PHPP-beräkningen eller att utföra en ny PHPPberäkning och jämföra med den tidigare.
Intervjuerna utformades på ett sätt som gav ett djup i ämnet och bidrog till
bred kunskap inom det efterfrågade området. Respondenternas svar kunde
återkopplas till tidigare teori och ansågs därmed reliabla. En av
respondenterna fick förhinder och kunde inte medverka vid intervjun. Detta
kan ha påverkat utfallet då viktig information inte erhållits.
LCC-kalkylen begränsades till en förprogrammerad mall för att få en
överblick över hur stor inverkan driften av byggnaden har på
livscykelkostnaden. Investeringsutgiften baserades på den verkliga
kostnaden av Elmeskolan, det bidrog till ett något missvisande resultat.
Hade Elmeskolan byggts som ett standardhus enligt BBR 22 med samma
form hade troligtvis investeringskostnaden varit lägre.
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Arbetet borde ha begränsats till enbart energiberäkningar då de andra
delarna blev lidande på grund av tidsbrist. Energiberäkningarna i
VIP-Energy tog längre tid än beräknat. Trots det ansågs de andra delarna av
resultatet vara viktigt för arbetets helhet och samhällsrelevans.

9.2 Resultatdiskussion
Resultatet av energiberäkningarna från VIP-Energy visade att
energiprestandan för Elmeskolan med klimatdata från Jönköpings kommun
var 12 kWh⁄m2 , år och för Älmhults kommun 14 kWh⁄m2 , år. Resultatet
av PHPP-beräkningen visade en energiprestanda på 16,2 kWh⁄m2 , år
vilket är avvikande resultat mot utförd energiberäkning i VIP-Energy.
Skillnaderna för de olika beräkningarna beror på olika beräkningsmodeller
samt antagande av indata.
De beräknade värdena, energiprestanda, värmeeffektbehov och
luftomsättning, jämfördes med passivhusstandarden, BBR 22 och 25 och
resultatet visade att kraven uppfylldes. Den utförda energideklarationen
resulterade i en mycket högre energiprestanda jämfört med den beräknade i
VIP-Energy men uppfyller ändå kravet för BBR 22 med en marginal på
50 %. Det avvikande resultatet från energideklarationen kan bero på att
Elmeskolan vid uppstart hade problem med installationen och uppstarten av
värmepumparna. Det kan även bero på att det var mycket problem med
byggnadens styr och övervakning. Ovisshet gällande mätarnas uppstart och
mätning av elförbrukning kan ha bidragit till den höga fastighetselen. För att
få den verkliga energiprestandan byggnaden har, krävs ett års inkörningstid
för byggnadens alla installationer. Energideklarationen utfördes fyra
månader efter verksamhetens uppstart, vilket innebär att den el som krävts
vid uppvärmning under byggnation har räknats med och kan ha bidragit till
en missvisande förbrukning av fastighetselen.
I BBR 25 har begreppet primärenergital införts vilket bidrar till att det blir
svårare för byggnader som använder mer primärenergi att uppnå
energikraven medan det blir lättare för byggnader som använder mindre
primärenergi. Primärenergitalet är beroende av mängden använd
primärenergi som går åt för att producera energi. Används el som
energikälla kommer faktorn att vara större än 1 medan för t.ex. fjärrvärme
kommer faktorn vara 1 eller mindre då det beror på vad som eldas i
fjärrvärmeverket (Öresundkraft 2017). Införandet av primärenergifaktorer
visar att Boverket stramar åt energikraven för att sänka miljöpåverkan.
Om värmesystemet hade bytts ut mot fjärrvärme hade det bidragit till en
högre belastning på fjärrvärmeverket och på så sätt påverkat kostnaden för
driften. För ett passivhus krävs en mindre mängd energi vilket i relation till
abonnemangs- och anslutningsavgiften i dagens läge inte är lönsamt för
Elmeskolan med tanke på det låga energibehovet. Elmeskolan har ett behov
av kyla, vilket fjärrvärmeverket i Älmhults kommun inte kan leverera.

46
Lund & Music

Kylbehovet gör att ett antal borrhål för bergvärmekyla hade behövts för att
förse skolans kylbehov. Utöver borrhålen för kylbehovet krävdes endast
några extra borrhål för Elmeskolans värmebehov. Enligt de beräknade
värdena anses det vara effektivare att försörja byggnaden med bergvärme
trots primärenergifaktorns inverkan på energiprestandan i förhållande till
fjärrvärme.
För att passivhusbranschen ska bli större i Sverige krävs det att företagen
utvecklar material och metoder för ett mer energieffektivt byggande.
Tommy menar att Sverige stannat upp med utvecklingen av energieffektiva
produkter såsom fönster och dörrar. För att utveckla och underlätta
byggandet av passivhus krävs det att fler svenska företag certifierar sina
produkter eller att produkterna håller samma standard men inte kräver en
certifiering.
LCC-kostnaden för Elmeskolan beräknades till 268 570 000 kr varav
nuvärdesenergikostnaden för skolan stod för 810 000 kr för kalkylperioden
på 10 år. Elmeskolan uppfyllde passivhusstandardens energikrav med
marginal då den totala energianvändningen beräknades till 107 MWh/år.
Hade skolan uppfyllt kraven precis hade energianvändningen hamnat på 134
MWh/år vilket hade bidragit till en ökad driftkostnad på 1 014 000 kr per
år.
I förhållande till standardkraven enligt BBR 22 låg energianvändningen för
passivhusstandarden 315 MWh lägre per år vilket innebar en sänkning på
70 %. Uppfylls kraven för beräknad energianvändning på Elmeskolan sänks
energianvändningen med ytterligare 27 MWh/år vilket innebar en total
sänkning på 76 % jämfört med kraven i BBR 22.
Galvins (2014) påstående om att passivhus kostar 5–15 % mer att bygga än
ett hus byggt enligt standardkraven i BBR 22 är både korrekt och inte
korrekt enligt beräknat resultat. Ett passivhus har en lägre energianvändning
jämfört med ett hus byggt enligt BBR 22 pga. dess täta och väl isolerad
klimatskal (Dequaire 2012). Enligt beräknat resultat baserat på samma
investeringsutgift och samma byggnadsform går det bygga ett passivhus för
samma investeringsutgift men med en lägre driftkostnad. I praktiken kräver
inte ett BBR-hus samma avancerande byggteknik vilket kan bidra till en
lägre investeringsutgift vid byggnation. Den avancerade byggtekniken som
ett passivhus kräver bidrar till en högre investeringsutgift enligt
Galvin (2014).
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10 Slutsatser
Syftet med denna studie var att belysa fördelarna med att uppföra byggnader
med passivhusteknik samt påvisa energieffektiviteten och syftet bedöms
vara uppnått. Slutsatserna som kan dras från studien är att simulering och
beräkning av energi i VIP-Energy inte är det mest lämpliga för ett passivhus.
Programmet fungerar men kräver mycket styrning.
Slutsatsen av resultatet är att det är viktigt att tänka på hur klimatskalet ska
utformas vid passivhusbyggande. Hur fönster ska placeras i klimatskalet, hur
alla köldbryggor utformas och vilka installationer som är lämpliga för
byggnadens ändamål är viktiga faktorer vid utformning av passivhus.
En annan viktig faktor är den geometriska utformningen. Ett hus vars
utformning har många hörn och vinklar behöver mer isolering och mer
byggmaterial än ett rektangulärt hus. Minskas antalet hörn och vinklar kan
kostanden som annars hade lagts på hela konstruktionsdelar lagts på
tilläggsisolering i passivhuset. Då uppnås en energieffektivare byggnad. Den
mest fördelaktiga utformningen av ett passivhus är en sfär då antalet
köldbryggor minimeras. Införandet av primärenergifaktorer visar att
Boverket stramar åt energikraven för att sänka miljöpåverkan.
Investeringsutgiften för ett passivhus är samma eller mindre jämfört med ett
hus byggt med standardkrav. Mängden driftenergi för Elmeskolan är ungefär
en fjärdedel av kravet för BBR 22, till följd av detta anses ett passivhus vara
mer lönsamt än ett standardiserat hus.
För att passivhusbranschen ska bli större i Sverige krävs det att företagen
utvecklar material och metoder för ett mer energieffektivt byggande.
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BILAGA 1: Justeringsfaktorer för Sveriges kommuner

Bilaga 1: sida 1: (2)
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Bilaga 1: sida 2: (2)
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BILAGA 2: Komplettering VIP
Klimatdata
Alt 1: Klimatdata för Jönköping kommun år 1995–2005.
Alt 2: Klimatdata för Älmhult kommun med Elmeskolans koordinater.

Endimensionella byggnadsdelar och tillhörande areor

Bilaga 2: sida 1: (3)
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Det finns 327 stycken olika typer av fönster och partier. Varje fönster är
uppbyggt på samma sätt dvs. 3-glas där hela konstruktionen har ett u-värde
på 0,8. Därav räknas alla fönster på respektive fasad ihop och ger följande
resultat.

Två dimensionella byggnadsdelar
Köldbryggor i punkt K-1,2,3,4,5,6,7,19a, 19b och 19c är köldbryggor där
vägg möter vägg och skapar ett hörn.
Köldbryggor i punkt K-8,9,10,11,12,13,14 och 15 är köldbryggor där en
prefabriceradvägg och en innervägg möter en glasvägg. Glasväggen antas
vara ett fönster och har därför ett u-värde på 0,8 inkl. infästning av karm.
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Tidsschema för driftfall
DR Grundskola Gymnasium valdes i katalogen. Justeringar för drifttid
justerades till 06.00-18.00 för vardagar och lördagar och söndagar sattes till
noll.

Värmeförsörjning
Indata för värmepump IVT-GEO 248 matades in.

Kylförsörjning
Indata för ett av skolans fem olika Air-coil aggregat matades in vilken är
kylmaskin med vattenburen kyla.

Ventilationssystem tidsstyrd ventilation
DR Grundskola Gymnasium valdes i katalogen. Ett av skolans åtta
ventilationsaggregat matades in då alla åtta var uppbyggda på samma sätt
d.v.s. FTX där värdena skiljde med olika decimaler. Verkningsgrad samt
fläkttryck för aggregatets till- och frånluftsfläkt matades även in. För
specifikationer se aggregatkörning nedan.

Bilaga 2: sida 3: (3)
Lund & Music

Bilaga 2: sida 4: (3)
Lund & Music

Bilaga 2: sida 5: (3)
Lund & Music

Bilaga 2: sida 6: (3)
Lund & Music

Bilaga 2: sida 7: (3)
Lund & Music

Bilaga 2: sida 8: (3)
Lund & Music

Bilaga 2: sida 9: (3)
Lund & Music

BILAGA 3: PHPP-rapport
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BILAGA 4: Ritningar
Bottenplan
Plan 2
Teknikplan
Typsektion
Fasad, byggnad A och E
Fasad, byggnad B
Fasad, byggnad C och A
Fasad, byggnad D och A
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BILAGA 5: VIP-rapport, klimatdata Jönköpings kommun
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BILAGA 6: VIP-rapport, klimatdata Älmhults kommun
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BILAGA 7: Energideklaration
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BILAGA 8: Energiprestandaberäkning för BBR 22 och 25
Värdena är hämtade ur VIP-beräkning med klimatdata för Älmhult.
Ingångsvärden:
𝐸𝑢𝑝𝑝𝑣 = 88598 𝑘𝑊ℎ/å𝑟
𝐶𝑂𝑃 = 4,72 se produktblad för IVT GEO 248
𝐸𝑢𝑝𝑝𝑣,𝑏𝑒𝑟𝑔𝑣 =

𝐸𝑢𝑝𝑝𝑣
= 18769 𝑘𝑊ℎ/å𝑟
𝐶𝑂𝑃

𝐸𝑘𝑦𝑙 = 0 𝑘𝑊ℎ/å𝑟
𝐸𝑡𝑣𝑣 = 55056 𝑘𝑊ℎ/å𝑟
𝐸𝑡𝑣𝑣,𝑏𝑒𝑟𝑔𝑣 =

𝐸𝑡𝑣𝑣
= 11664 𝑘𝑊ℎ/å𝑟
𝐶𝑂𝑃

𝐸𝑓 = 0 𝑘𝑊ℎ/å𝑟
𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝 = 11 879 𝑚2
𝑃𝐸𝑒𝑙 = 1,6
𝑃𝐸𝑓𝑗ä𝑟𝑟𝑣 = 1,0
𝐹𝑔𝑒𝑜 = 1,0

Bergvärme
BBR 22
𝐸𝑏𝑒𝑎𝑠𝑝𝑒𝑐 =

𝐸𝑏𝑒𝑎𝑠𝑝𝑒𝑐 =

𝐸𝑢𝑝𝑝𝑣,𝑏𝑒𝑟𝑔𝑣 + 𝐸𝑘𝑦𝑙 + 𝐸𝑡𝑣𝑣,𝑏𝑒𝑟𝑔𝑣 + 𝐸𝑓
𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝

18769 + 0 + 11664 + 0
11 879

= 2,6 𝑘𝑊ℎ⁄å𝑟 , 𝑚2
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BBR25
∑6𝑖=1 (
𝐸𝑃𝑝𝑒𝑡 =

𝐸𝑃𝑝𝑒𝑡 =

∑6𝑖=1 (

𝐸𝑢𝑝𝑝𝑣,bergv
+ 𝐸𝑘𝑦𝑙 + 𝐸𝑡𝑣𝑣,𝑏𝑒𝑟𝑔𝑣 + 𝐸𝑓 ) × 𝑃𝐸𝑒𝑙
𝐹𝑔𝑒𝑜
𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝

18769
1 + 0 + 11664 + 0) × 1,6 = 4,1 𝑘𝑊ℎ⁄å𝑟 , 𝑚2
11 879

Fjärrvärme
BBR 22
𝐸𝑏𝑒𝑎𝑠𝑝𝑒𝑐 =

𝐸𝑏𝑒𝑎𝑠𝑝𝑒𝑐 =

𝐸𝑢𝑝𝑝𝑣,𝑏𝑒𝑟𝑔𝑣 + 𝐸𝑘𝑦𝑙 + 𝐸𝑡𝑣𝑣,𝑏𝑒𝑟𝑔𝑣 + 𝐸𝑓
𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝

88598 + 0 + 55056 + 0
11 879

= 12,1 𝑘𝑊ℎ⁄å𝑟 , 𝑚2

BBR25

𝐸𝑃𝑝𝑒𝑡

𝐸𝑢𝑝𝑝𝑣
∑6𝑖=1 ( 𝐹
+ 𝐸𝑘𝑦𝑙 + 𝐸𝑡𝑣𝑣 + 𝐸𝑓 ) × 𝑃𝐸𝑓𝑗ä𝑟𝑟𝑣
𝑔𝑒𝑜
=
𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝

𝐸𝑃𝑝𝑒𝑡 =

∑6𝑖=1 (

88598
1 + 0 + 55056 + 0) × 1,0 = 12,1 𝑘𝑊ℎ⁄å𝑟 , 𝑚2
11 879
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BILAGA 9: Frågeformulär för intervjuer

Intervjufrågor till Horisont Arkitekter
Varför ska man bygga passivhus och inte enligt standardkraven?
Vad skiljer sig när man ska rita och utforma passivhus jämfört med ett hus
med standardkrav? Vad är viktigt att tänka på? Vad ska man tänka på när
man formger huset?
Hur minimerar man köldbryggor?
Vilka problem brukar uppstå med utformningen av passivhus?
Hur gör man för att hålla ner kostnader för ett passivhus?
Vilka åtgärder eller förändringar kan komma i framtida IPHi?
Det finns vissa nyckeltal i BBR25 att förhålla sig till, finns det motsvarande
för IPHi?
Hur förhåller ni er till BBR25? Vilken är den största skillnaden dem
emellan?
Hur fungerar en PHPP-beräkning?
U-värde och ingångsdata för projektet.
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Intervjufrågor till Enerwex
Varför ska man bygga passivhus och inte enligt standardkraven?
Vilka problem brukar uppstå med utformningen av passivhus?
Vad ska man tänka på när man utformar installationerna i ett passivhus?
Hur har ni tänkt med installationerna på Elmeskolan?
Har det funnits något som var extra svårt på Elmeskolan? Vad i så fall? och
hur har ni tacklat problemen?
Hur gör man för att hålla ner kostnader för ett passivhus?
Hur anser ni att er passivhusstandard har fungerat i allmänhet? Finns det
brister med att använda era metoder?
Ser du att det finns det kritik mot passivhusstandarden som gäller för huset?
Vilka åtgärder eller förändringar kan komma i framtida IPHi?
Vad är det för skillnad på FEBY och IPHi?
U-värde och ingångsdata för projektet.
Är det ett speciellt program för framtagning av beräkningar och får vi ta del
av det under vårt arbete?
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BILAGA 10: LCC-kalkyl
Beräkning av LCC-kostnad
För att göra en riktigt bedömning av LCC-kalkylen behövs uppgifter för hur investeringskostnader och energibehovet har beräknats för alla alternativ. Bifoga
uträkningarna på sådant sätt att de kan kontrolleras och vid behov justeras.
Handledarhjälp finns att tillgå - se länk
Datum

2018-05-09

Upprättad av

HL, NM

Projektnr.
Fastighet:nr

1
1

Alla vita fält fylls i, gula fält får endast ändras vid behov och övriga fält ifylles ej.

Ingångsvärden
Kalkylperiod
Kalkylränta, real
UH-prisökning, real

Alternativ

Kapitalkostnad (SEK/år)

10
5,5%

år

Värme fjv, rörlig kost.
Värmeprisökning, real
Värme olja, rörlig kost.
Värmeprisökning, real

2,0%

1

Elmeskolan -VIP

2

Passivhusstandard

3

BBR 22

714
2,5%
1090
3,0%

SEK/MWh
SEK/MWh

Elpris, rörlig kostnad
Elprisökning, real
Kyla, rörlig kostnad
Kylaprisökning, real

1
248 000 000
50

2
248 000 000
50

3
248 000 000
50

0
0
0
107
0
810 047
92 555

0
0
0
134
0
1 014 452
115 910

0
0
0
449
0
3 399 170
388 385

2 375 780
0
19 758 425

2 375 780
0
19 758 425

2 375 780
0
19 758 425

0

0

0

Investeringskostnad (SEK)
År för återinvestering (år)
Nuvärde, återinvestering (SEK)

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Investeringskostnad (SEK)
År för återinvestering (år)
Nuvärde, återinvestering (SEK)

0
0
0

0
0
0

0
0
0

268 568 472

268 772 876

271 157 595

Investeringskostnad (SEK)
Teknisk livslängd (år)

Energikostnad (SEK/år)
Värmeenergi, fjv
(MWh/år)
Värmeenergi, olja
(MWh/år)
Värmeenergi, el
(MWh/år)
Elenergi
(MWh/år)
Kylenergi
(MWh/år)
Nuvärde Energikostnad, totalt (SEK)
Total årlig Energikostnad [SEK]

Underhållskostnad (SEK/år)
Årlig UH-kostnad (SEK/år)
Renoveringar (SEK/år)
Total UH-kost, nuvärde

Återinvestering
Antal återinvesteringar i förhållande till kalkylperioden

LCC-kostnad (SEK)*

* exkl. rest värde
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865
3,0%
415
3,0%

SEK/MWh
SEK/MWh
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