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Sammanfattning 

Östersunds räddningstjänst är i behov av en byggnad där brandmän och 

brandkvinnor kan byta om efter övningar. Energipriser väntas stiga och med 

ny teknik och kunskap går det att bygga energisnålare hus. Rapporten 

undersöker därför om det skulle vara ekonomiskt lönsamt för Östersunds 

räddningstjänst att konstruera byggnaden i passivhusutförande med 

hänseende på kostnad under en 20 års period. Ett byggnadsförslag från 

Moelven har därför ställts mot en omarbetad modell med ett passivhus-

anpassat klimatskal. Endast väggar, vindsbjälklag, bjälklag 

(grundkonstruktion), fönster och dörrar har bytts ut. I övrigt är byggnaderna 

lika.  

Energibehov (kWh/m2 år) och byggnadskostnad har beräknats för de båda 

modellerna och ställt mot varandra i ett 20 års perspektiv.  För 

energiberäkningarna har schablonvärden och förenklingar har använts då data 

för ett ännu inte byggt hus inte existerar. Vid beräkning av kalkylpriset har 

kalkylprogramet Bidcon använts. De färdiga konstruktionsdelarna anpassades 

för att överensstämma med byggnadsdelarnas utförande vid 

energiberäkningen. 

Resultatet visade att passivhuset har ungefär ett halverat energibehov för 

uppvärmning gent emot Moelvens förslag. Kostnadskalkylen för de båda 

byggnaderna skilde sig inte så mycket och den enda anledningen till att 

passivhuset blev dyrare var dess större area (på grund av dess tjockare 

väggar). Enhetstimmar på byggnadsdelar i Bidcon bedöms missgynna 

Moelvens förslag och passivhusmodellen bör vara dyrare än det kalkylerade 

priset.  

Det bör därför ligga i Östersunds räddningstjänst intresse att uppföra 

byggnaden med ett utförande mer likt ett passivhus men en mer noggrann 

kalkyl bör göras.  
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Abstract 

Östersund fire department is in need of a building where firemen and fire 

women can gear and clothing after an exercise. Energy prices are expected to 

rise, and with new technology and knowledge it is possible to build energy-

efficient houses. The report therefore examines whether it would be 

economically viable for Östersund fire department to construct the building in 

passive house design with respect to the costs during a 20 year period. The 

construction proposed by Moelven has therefore been set against a revised 

model with a passive customized envelope. Only walls, roofs, floors (slab), 

windows and doors have been replaced. Otherwise, the buildings are equal. 

Energy demand (kWh / m2 per year) and the construction cost has been 

calculated for both models, and set against each other in a 20 years perspective. 

For the energy calculations, some standard values and simplifications have 

been used when data has been difficult to access or does not exist. When 

calculating the total price for the two buildings the construction cost program 

Bidcon was used. The finished structural members adapted to conform to the 

building components carrying the energy calculation. 

The results showed that passive house has about halved the energy demand 

for heating against Moelven's proposal. The estimated cost of the two 

buildings did not differ so much, and the only reason that passive housing 

became more expensive, its greater area (because of its thick walls). Unit Hours 

on building parts in Bidcon deemed to disadvantage Moelven's proposals and 

passive model should be more expensive than the calculated price. 

It should therefore be in Östersund fire department interest to construct the 

building with a performance more like a passive house model, however a more 

accurate calculation should be made. 
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1 Introduktion 

1.1 Bakgrund 

Östersunds räddningstjänst är i behov av en byggnad där räddningsmän och 

räddningskvinnor kan byta om och hantera materiel efter övningar. 

Byggnaden ska uppföras i samma område som det nya 

övningshuset/klimathuset i området Furulund. Brandmännen/kvinnorna byter 

i nuläget om utomhus då utrustning och kläder innehåller farliga partiklar 

efter övningar och inte får tas in i den lokal dom använder nu då den inte är 

avsedd för detta ändamål. Behovet av omklädningsrum är stort, tanken är 

därför att bygga lokalen i två etapper. Etapp 1 inrymmer, omhändertagande av 

utrustning, tvätt lokal, duschar, toaletter och ombytesrum. Etapp 2 är tänkt att 

inrymma saker som inte är lika brådande så som kontor, förråd, lektionsal och 

lunchrum. 

Räddningstjänsten Östersund hyr lokaler av Östersunds kommun som är 

förvaltare och byggherre. 

Den lagändring som ska träda i kraft sista december 2020 säger att alla 

nybyggda hus ska vara nära nollenergibyggnader. Detta motiveras med att 

bostadssektorn står för ca 40 % av energiförbrukningen i Sverige. 

Uppvärmning av bostäder/lokaler är en stor del av dessa 40 % [1].  

Enligt Europeiska kommissionen väntas energipriserna öka i framtiden och det 

ligger då i konsumenters intresse att dra ner energianvändningen till ett 

minimum [2].  
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1.2 Problematisering 

Är det lönsamt för Östersunds kommun att bygga etapp 1 åt räddningstjänsten 

i passivhusutförande? 

1.3 Avgränsningar 

Ingen hänsyn tas till materialens ekologiska fotavtryck eller påverkan på 

miljön 

Energiberäkningar enligt FEBY 12 utförs ej på grund av oklarhet men resultatet 

av uträkningar ställs ändå mot FEBY 12 och BBR:s krav. 

Ingen hänsyn tas till solenergi då husets placering och mängeden skugga som 

skulle falla på det inte är känd.  
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2 Teori 

2.1 FEBY 12 

Standarden för passivhus har arbetats fram av passiv house instituten i 

Tyskland men gränsvärden och vissa beräkningsgångar går att läsa i FEBY 12 

Kravspecifikation för nollenergihus, passivhus och minienergihus [3]. Kraven har 

omarbetats för rådande klimat i Sverige och det tar även hänsyn till vart i 

landet byggnaden är. Sveriges Centrum för Nollenergihus har tagit över 

ansvaret för uppdatering av kriterierna. Tidigare var det Forum för 

energieffektiva byggnader, där av FEBY. FEBY 12 är alltså det regelverk som är 

gällande för passivhus och arbetades fram av en expertgrupp från Sveriges 

Centrum för Nollenergihus om 6 personer som alla har stor kunskap och 

erfarenhet i ämnet [4]. 

FEBY rekommenderar att beräkningsprogram används och hänvisar inte till 

formler annat än EN-ISO 13790 [5, Sid 13]. Energiberakning.se tillhandahåller 

gratisprogram där brukaren skriver in byggnadens värden och får ett svar hur 

till vida det uppfyller kraven för passivhus eller ej [6]. 

Ett passivhus innebära en förminskad energianvändning och BBR:s krav ska 

alltid vara tillgodosedda [7]. 

2.2 Sveby 

Sveby är en förkortning av Standardisera och verifiera energiprestanda för 

byggnader och är ett utvecklingsprogram. Energimyndigheten tillsammans med 

svenska företag finansierar Sveby och verkställer det genom bygg– och 

fastighetsbranschen. Syftet med programmet är att undersöka och ta fram 

metoder för att förbättra energianvändningen för byggnader i Sverige. De 

hjälpmedel som Sveby framarbetar är gratis att använda [8].  

2.3 Boverket 

Boverket är den myndighet som ansvarar för samhällsplanering, byggande och 

boende i Sverige [9].  

2.3.1 Boverkets byggregler (BBR) 

Boverkets byggregler förkortas BBR. BBR är förhållningsregler som gäller i 

Sverige och är framtagen av Boverket. Dessa regler styr bland annat 

byggnaders bärförmåga, utformning, energihushållning, hälsa, miljö och 

brandskydd. BBR är delvis styrd av bakomliggande EU-direktiv. 

Handbok för energihushållning enligt BBR är ett regelverk som har arbetats fram 

för att uppfylla de nationella och internationella mål för energianvändning i en 
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byggnad. Där framgår krav för uppvärmning av en byggnad för vissa givna 

klimatzoner i Sverige.   

2.3.2 Klimatzoner 

I BBR är Sverige uppdelat i 4 klimatzoner från nor till söder. FEBY 12 använder 

sig av BBR:s äldre indelning med tre klimatzoner, klimatzon III och IV är då 

hopslagna till klimatzon III.  

Klimatzon I: Norrbotten, Västerbotten och Jämtland 

Klimatzon II: Västernorrland, Dalarna, Gävleborg och Värmland 

Klimatzon III: Jönköpings, Kronobergs, Östergötlands, Örebro, Västmanlands, 

Stockholms, Uppsala och Gotlands län samt Västra Götalands län utom 

Göteborg, Härryda, Mölndal, Partille och Öckerö 

Klimatzon IV: Kalmar, Blekinge, Skåne och Hallands län samt i Västra 

Götalands län kommunerna Göteborg, Härryda, Mölndal, Partille och Öckerö 

De olika klimatzonerna har olika gränsvärden och krav beroende på de 

naturliga förutsättningarna. Förutsättningarna och utförandet av en byggnad 

som beläget i norra Sverige kan skilja sig mycket från en byggnad i södra 

Sverige, under vinterhalvåret blir soltimmarna färre och temperaturen lägre i 

norr vilket medför andra förutsättningar [10, Sid 66].  

2.3.3 BBR:s krav 

Kraven för en lokal under 400 m2 är enligt BBR följande: Maximal årlig 

energiförbrukning för en lokal som inte har eluppvärmning som främsta 

värmekälla: 105 kWh/m2 år [11].  

Luftläckage50Pa: 0,60 l/s m2 [12].  

2.4 Varför passivhus? 

Den initialt ökade byggnadskostnaden kommer med tiden sparas in med en 

minskad uppvärmningskostnad/driftkostnad. Energimyndigheten förutspår 

att energipriserna kommer öka i framtiden. Den 31 december år 2020 träder en 

EU-lag i kraft som säger att alla nybyggnationer skall vara nära nollenergi 

byggnader [13]. 

Inga exakta värden eller krav på nära nollenergibyggnader har angetts.  

2.5 Vad är passivhus? 

Tanken och meningen med ett passivhus är just att det ska vara passivt och 

använda få aktiva processer för att tillgodose värme eller kylbehovet. Det ska 

minimera värmeförlusterna och optimera värmevinsten. Byggnadens 
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utförande ska vara så genomtänkt och bra utfört som möjligt för att möjliggöra 

det [14].  

Med ökad miljömedvetenhet och stigande energipriser har passivhuskonceptet 

och standarden passivhus arbetats fram. I ett passivhus kan 

uppvärmningskostnaderna för ett hus minska med så mycket som 90 % i 

traditionella byggnader och 75 % mot nya byggnader. Att minska 

energianvändningen för uppvärmning så mycket kan vara svårt norr om 

polcirkeln där vinterhalvåret är mörkt och kallt men den går ändå att göra 

stora förbättringar [15].  

Passivhus är inte ett märke eller varunamn utan ett beprövat 

konstruktionskoncept. Dock krävs en certifiering för att få huset godkänt som 

ett passivhus.  Definitionen och kriterier för passivhus är framtagen av 

Passivhaus Institut (PHI) i Tyskland [16]. En av de viktigaste egenskaperna hos 

ett PH är dess täthet. Om det finns läckage i byggnaden kommer värme 

försvinna genom otätheten då det är kallare utomhus, risken för fuktskador 

ökar och energi försvinner ut. Tillika kan ett allt för tätt hus ge upphov till 

fuktskador under speciella temperaturer och en ventilation som inte är 

tillräcklig [17]. Fukthalten styrs alltså med ventilationen och inte med diffusion 

genom väggarna [18]. 

Värme ska konserveras bättre på vintern och värme ska stängas ute på 

sommaren. Hur ska då detta uppnås? Genom att noga anpassa och placera 

huset omsorgsfullt i omgivningen är det möjligt att bättre ta tillvara på den 

energin som erbjuds utan aktiv uppvärmning. Nedan följer viktiga faktorer i 

utformandet av ett passivhus 

2.5.1 Takvinklar 

 

Figur 1. Bilden illustrerar solens position på himlen under sommaren och vintern. (Winter sun 

betyder vinter sol och Summer sun betyder sommar sol) [19]. 

Under det kalla vinterhalvåret är det extra viktigt att kunna tillgodogöra så 

mycket solenergi som möjligt. Fönster och tak bör därför placeras så att solen 
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lyser in i huset vintertid och skuggas av sommartid [20, Sid 4].  Balkonger eller 

skärmtak kan fungera som skydd mot solen på sommaren [21]. 

Om huset är beskaffat med solceller eller solfångare kan takvinkeln även 

anpassas efter dessa. Den optimala lutningen för solceller och solfångare är 

sydlig riktning med 35° lutning. Ett tak i samma vädersträck med en lutning 

mellan 25-50° har också god funktion för solfångare [22]. 

2.5.2 Solceller & solfångare 

Det är inget krav att använda sig av solceller eller solfångare men det kan i 

vissa fall vara nödvändigt för att uppnå de värden som behövs för att certifiera 

huset med hänseende på energiförbrukning. Solceller och/eller solfångare är 

paneler som riktas mot solen, oftast på taket eller på en vägg i söderlutning. 

Solceller omvandlar solenergi till elektricitet som kan användas direkt, lagras i 

batteri eller säljas på elmarknaden om ett överskott bildas [23]. En 

solcellsanläggning i Sverige kan producera 850-1120 kWh/år beroende på vart i 

landet anläggningen är [24]. 

Solfångare kan komma i lite olika utföranden och funktioner. Ett vanligt 

utförande är att vätska belyses på en panel som sedan cirkulerar vidare till en 

större tank där värme kan ackumuleras eller att den varma vätskan kan brukas 

direkt i form av till exempel tappvarmvatten eller vatten för att värma en pool 

[25]. 

Gemensamt för solceller och solfångare är att de har lägst verkningsgrad på 

vinterhalvåret när solen skiner som minst och behovet av extra energi är som 

störst. 

2.5.3 Klimatskalet 

Med klimatskal menas de byggnadselement som skiljer insidan huset från 

utsidan huset, väggar, tak, grund, dörrar och fönster. Det finns inget bestämt 

sätt ett klimatskal ska vara uppbyggt på eller de material som ingår i 

byggnadsdelarna i ett passivhus, så länge det är tätt och har en god 

isoleringsförmåga. Passivhusens klimatskal skiljer sig därför inte nämnvärt 

från andra byggnader i annat avseende än tjockleken och den högre 

noggrannheten vid byggnationen [26]. 

Isolering & U-värde 

En ökad mängd isolering bidrar till att passivhusens tjockare väggar, tak och 

golv. Den ökade isoleringen krävs för att öka byggnadens totala U-värde och 

värmelagringsförmåga [27].  

U-värde eller värmemotstånd beskriver ett materials isoleringsförmåga. Om en 

vägg består av flera olika material så summeras materialens värmemotstånd 
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och väggen får ett eget u-värde som anges i enheten W/m2 K eller W/m2 C. Det 

är ett mått på värmemotståndet per gradändring och kvadratmeter för 

byggnadsdelen [28, Sid 367-368].  

Täthet & luftläckage 

Extra stort krav på täthet ställs på ett passivhus. Ett okontrollerat luftläckage i 

klimatskalet innebär att luft utifrån kommer in och/eller att luft inifrån flyr ut, 

båda är oönskade. Risken för fuktskador ökar vid ett otätt hus, ett tätt hus med 

kontrollerad och balanserad ventilation är det som eftersträvas. Luftläckage 

motverkas bäst med en noggrann byggprocess [18]. 

FEBY 12 begränsar luftläckaget vid 50 Pa tryckskillnad i ett passivhus till 0,3 l/s 

m2[29, sid 7]. I BBR är luftläckage begränsat till 0,6 l/s m2[30]. Med det menas 

att trycket inuti klimatskalet är 50 Pa högre än utanför och den mängden luft 

som läcker ut begränsas, detta fall till 0,3 l/s m². 

Vägg i passivhusutförande

 
Figur 2. Exempel på passivhusvägg [31] 

Den totala tjockleken isolering i denna vägg uppgår till 345 mm, beroende på 

ytskikt på in och utsida kan väggens totala tjocklek variera något. 

U-värdet för denna konstruktion är 0,10 W/m2 °C [31].   
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Vindsbjälklag kallvind i passivhusutförande 

 

Figur 3. Exempel på vindsbjälklag kallvind 

Isoleringens tjocklek uppgår totalt till 795 mm med 750 mm lösull och 45 mm 

isolering mellan reglarna. Vindsbjälklaget får då ett U-värde på 0,6 W/m2 °C 

[32]. 

Platta på mark 

Platta på mark är att föredra i passivhus på grund av betongens täthet, 

värmelagringskapacitet och tröghet [33]. 

 

Figur 4. Platta på mark med kantbalk, passivhusutförande 

Platta på mark med en total isolerings tjocklek på 375 mm och ett U-värde på 

0,08 W/m2 °C [34].  
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Fönster och dörrar 

Elitfönster passiv uppfyller kravet med ett U-värde på 0,8 W/m2 K [35]. 

Swedoors passivhusdörr har ett U-värde på 0,59 W/m2 K [36]. 

2.5.4 Krav för passivhus 

Elevererad (specifik energianvändning) för en lokal under 400 m2 i klimatzon I får 

ej överstiga 58 kWh/m2 år [37, Sid 5]. 

Luftläckaget får inte överstiga 0,30 l/s m2 vid 50 Pa tryckdifferens [12]. 

U-värde för fönster får inte överstiga 0,80 kWh/m2 K [29]. 

2.6 Placering av fönster 

Det ställs högre krav på fönstrens U-värde i ett passivhus, kravet är att 

fönstren ska ha ett U-värde på minst 0,8 W/m2 K [29, Sid 7]. Fönsterarean bör 

motsvara 15 % av golvarean[38] och får inte understiga 10 % [39]. Storleken på 

fönsterarean är en avvägning mellan värmeförlust på grund av det mycket 

lägre U-värdet jämfört med en vägg och den vinst av solenergi som kan lagras 

på ytor som belyses [38].  

Om fönstren är placerade åt norr eller söder har mindre betydelse för den 

totala energiförbrukningen av huset. Det viktiga är att ta till vara på dagsljuset 

den tiden på året det går och att skärma av oönskad solljus under årets 

varmare period [40].   

Om fönstren placeras mitt i väggen och inte mot utsidan väggen minskar 

värmebryggan och en förlust på 20 % kan undvikas[41]. 

BBR:s krav på fönster i en byggnad med annan uppvärmning än elvärme är ett 

U-värde på 1,3 W/m2 C [42, Sid 8].  

2.7 Termiska Jalusier 

Enligt Thorsten Chlupp finns inte teknologin för att bygga passivhus på 

arktiska breddgrader utan så kallade termiska jalusier att täcka för fönster när 

solen gått ner. Termiska jalusier kan beskrivas som en extern lös vägg som 

täcker för fönstret, de har bäst funktion om de är på utsidan fönstret. Stora 

fönster används för att värma upp huset med solenergi men släpper samtidigt 

ut mycket energi nattetid. Thorsten Chlupp har stor erfarenhet av att bygga 

villor på nordliga breddgrader [41]. 
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Figur 5. Bilderna är tagna med värmekamera och visar skillnaden i värmeutsläpp på fönster 

som täcks för med en utvändig jalusi [41]. 

 

Figur 6. Visar de termiska jalusiet i dagsljus [43] 

2.8 Luftflöde 

Med luftflöde menas hur mycket ny luft som tillsätts och försvinner från 

byggnaden. Minsta uteluftsflödet enligt BBR och FEBY 12 är 0,35 l/s m2. Med 

den vetskapen kan byggnadens inre luftomsättning räknas ut. Ökas 

uteluftsflödet ökar byggnadens luftomsättning, tillika den nya mängden luft 

som måste värmas upp. Därför är det viktigt att hålla uteluftflödet så lågt som 

möjligt för att undvika onödig uppvärmning av luft, samtidigt kan för lågt 

flöde leda till dålig lukt, luft och i värsta fall skador i på byggnaden i form av 

till exempel mögel [28, Sid 112-113].  

2.8.1 Ökad ventilation 

Eventuellt ska ett ökat luftflöde suga ut eventuella farliga partiklar som kan 

fastna i kläder och utrustning efter övning. En annan lösning är att använda 

sig av skyddsmask för att förhindra inandning av dessa partiklar. 
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2.9 FTX-system 

FTX står för från- och tilluftsåtervinning. Det är en modell av värmeväxlare 

som anses nödvändig i passivhus men är vanligt förekommande i 

nybyggnationer som inte är passivhus. Ett FTX-system efterfrågades i 

förfrågningsunderlaget. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ett modernt FTX-system kan återvinna 80 % av den utgående varmare luften. I 

de 80 % medräknas inte driften för FTX-systemets pump och fläktar utan 

hänvisar endast till värmeåtergivningen från frånluften. Under årets kallaste 

dagar kan det hända att värmeåtervinningen inte är tillräcklig utan extra 

värme måste tillföras, exempelvis genom en värmepatron i FTX-systemet eller 

ett externt element [44].  

2.10 Moelvens husmodell 

De förslag som Moelven lämnat är en så kallad modulbyggnad. Med det 

menas att Moelven bygger huset i moduler i deras fabrik och fraktar dit det i 

sektioner för montage. Uppförandet av byggnaden blir därför snabbare än om 

den skulle varit platsbyggd. Moelven bygger oftast sina hus i trä med 

varmluftsventilerad krypgrund, träregelstomme och en kallvind. Krav enligt 

BBR och förfrågningsunderlaget uppfylls. Förslaget är ett enplanshus med en 

bruttoarea på 228m2 och en nettoarea på 210m2. Se bilaga A och B. 

I kalkylen för byggnaden har ett pris per kvadratmeter lämnats eller kr/m2 

BTA exklusive moms. Kalkylen har en låg detaljnivå vilket medför stora 

svårigheter att härleda kostnader för byggnadsdelar. Se bilaga A. 

Via epost växling med Moelven har vägg, grund/bjälklag och vindsbjälklags 

typer erhållits för andra byggnadsdelar som använts vid deras husbyggen. 

1. Uteluft tas in och blir 

tilluft  

2. Kall tilluft värms upp i 

värmeväxlaren av varm 

inneluft 

3. Den nu varma tilluften 

sprids till vardagsrum och 

sovrum 

4. Varm frånluft tas från kök 

och badrum 

5. Den nu kalla frånluften 

lämnar huset 

 

Figur 7: Visar luftflödet i ett FTX-system [44]. 
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Antagande görs att samma eller väldigt lika byggnadsdelar användes vid 

denna kalkyl. Se bilaga C. 

Byggnaden anses inte vara passivhus anpassad. 

2.10.1 Moelven vägmodeller 

I denna väggmodell är ytskiktet puts. Att byta och Aquapanel(se figur 8) till 

träpanel som efterfrågas i kalkylen innebär ingen stor förändring för väggens 

egenskaper, därför anses denna väggs data tillförlitlig. Väggen är en 

träregelvägg med bärande struktur, reglarna står med centrumavstånd 600 

mm. Väggen har en total tjocklek på 310 mm varav isolering är 225 mm. 

Väggen har ett U-värde på 0,18 W/m2K 

 

Figur 8. Exempel på vägglösning från Moelven. Se bilaga C 

2.10.2  Moelven grund 

 

 Figur 9 Moelvens varmluftsventilerade krypgrund. Se bilaga A 

Moelven använder sig av varmluftsventilerad krypgrund. Bjälklaget kan delas 

upp i 2 olika delar; Balkarna och bjälklaget. Balkarna/plintarnas uppförande är 

relativt snabbt och kräver som betong ingen torktid. När balkarna/plintarna är 

på plats kan husmodulen med bjälklag lyftas på plats. Denna typ av 

grundkonstruktion ventileras med inneluft som sugs ner och sedan skickas ut, 

denna typ av grund kräver en avfuktare och fläkt för att motverka 

kondensation och vätskeansamling [45].  
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Figur 10. Golvbjälklag till krypgrunden. Se bilaga C 

Schablonvärde för varmluftsventilerad krypgrund: 0,26 W/m2 K [46]. 

2.10.3 Moelven vindsbjälklag med kallvind 

 

Figur 11. Moelvens lösning på vindsbjälklag. Se bilaga C 

Den tjockaste isoleringsmängden, 300 mm lösull användes vid beräkning 

vilket ger ett U-värde på 0,09.  

2.10.4 Dörrar och fönster 

I kalkylen används Elitfönster Complete med U-värde 1,1 W/m2 K. Vilka 

dörrar som ska användas specificeras ej i kalkylen. Därför har Ekstrands 

dörrar med U-värde 0,7 W/m2 K används vid beräkningsexempel. Se bilaga D  
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3 Metod 

3.1 Kvantitativ datainsamling 

Data som insamlats in och bearbetats är kvantitativ då det till större delen 

består av formler och siffervärden. Två olika modeller ställs mot varandra 

under liknande förutsättningar i en experimentell analys och med 

motsvarande data [46, Sid 30]. 

3.2 Literaturstudie 

För att få mer kunskap och förståelse om ämnet har en litteraturstudie 

genomförts. Källa för denna litteraturstudie har varit internet och böcker. 

Merparten av källorna från internet har varit svenska källor och regelverk 

(exempelvis BBR och FEBY 12), tidigare rapporter skrivna om passivhus och 

handböcker från byggmaterialproducenter och produktutvecklare. 

Beräkningsgångar och schablonvärden är till största delen hämtade från BBR, 

Bengt-Åke Persson, Tillämpad byggfysik och Sveby.  

3.3 Positivistisk forskning 

Genom att förklara och förstå de metoder och modeller som används i 

forskningen kan man säga att man genomför en positivistisk forskning. Om 

ingen beskrivning ligger bakom metoden kan förståelse bli svår att uppnå. Det 

är dock lika viktigt att förstå resultatet som att förstå metoden för att få en bra 

övergripande bild om hela forskningen [47, Sid 44]. Denna rapport bygger på 

positivistisk forskning då beräkningar ligger till grund för experimentet och 

allt kan härledas bakåt och framåt.  

3.4 Deduktiv studie 

I detta fall har ett ännu inte byggt hus stått som modell och teorier om hur det 

kommer bete sig i verkligheten skapar ett resultat, det vill säga att ett resultat 

skapas av teorier från tidigare erfarenheter, det är en deduktiv studie. [48, Sid 

24]. Resultatet bör inte ses som en absolut sanning då schablonvärden och 

andra förenklande faktorer har använts i detta fall. Exempel på 

schablonvärden är den mängd värme elektriska apparater och människor 

genererar. 

3.5 Validitet 

Validitet handlar om att ha rätt data för att få fram rätt svar. För att veta om de 

metoder som använts varit relevanta för undersökningen har kvalificerade 

källor stått som grundpelare för undersökningen [48, Sid 60]. Källor så som 

BBR, Sveby och FEBY 12.  
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3.6 Generaliserbarhet 

Om datainsamlingen kan hänföras till en speciell mängd eller ställe kan man 

säga att den är generaliserbar för det området [48, Sid 54]. Det är utökandet av 

en modell eller teori så att den blir mer generaliserbar och inte lika låst och 

bunden [49]. Då grunden för beräkningarna är hämtad från de Svenska 

standarder och schabloner så får vi anta att resultatet är anpassat till de 

förutsättningar som råder i Sverige. Sverige är i sin tur uppdelat i olika 

klimatzoner vilket vidare minskar gränsen för hur stor generaliserbarheten är. 

3.7 Genomförande av metod 

Med hjälp av formler och insamlad data har pris och specifik 

energianvändning beräknats för de båda husmodellerna.  

3.8 Moelvens husmodell 

Ritning A3542, A-40.1–101, A-40.3–001 samt tillhörande kalkyl. Se bilaga A och 

B. från Moelven har legat till grund för modell av huset och kalkylkostnad. 

Ritningarna har kompletterats med ytterligare typritningar från Moelven för 

att få mer detaljerade modeller på väggar, varmluftsventilerad krypgrund, 

vindsbjälklag samt komponenter som är specifika för deras byggnad. I dessa 

typritningar har U-värden och utförande av enheten angivits. 

3.9 Passivhusmodellen 

Utifrån Moelvens ritningar har en byggnad med samma invändiga mått, 

fönster och dörr placering tagits fram. Väggar, vindsbjälklag, husgrund, 

fönster och dörrar har bytts ut till färdiga passivhusanpassade enheter från 

olika tillverkare. U-värden och utförande av dessa enheter har angivits av 

tillverkaren. 

3.10 Beräkningsmetoder 

För att säkra validiteten har beräkningsmetoden varit den samma på de båda 

husmodellerna. Endast indata skiljer de åt.  

Exakt tillvägagångsätt för beräkningar enligt FEBY 12 är svåra att vet. Det 

vanligaste sättet för beräkning av energibehovet är att använda sig av ett 

beräkningsprogram eller anlita ett företag som utför beräkningarna. 

Beräkningsprogrammens ej utskrivna formler och faktorer innebär svårigheter 

att förstå innebörden av resultatet. ISO EN 13790 innehåller de 

beräkningsgångar som krävs för att räkna passivhus enligt FEBY 12, dock har 

de inte kunnat tolkas av författaren. Klassificeringen kommer därför ske enligt 

BBR:s Handbok för energihushållning enligt Boverkets byggregler. Sidan 63. 
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– Låg energianvändning: En byggnad anses ha låg energianvändning om dess 

specifika energianvändning uppgår till högst 75 % av vad som framgår av 

tabell 9:2a, 9:2b, 9:3a och 9:3b i BBR. 

 

– Mycket låg energianvändning: En byggnad anses ha mycket låg 

energianvändning om byggnadens specifika energianvändning uppgår till 

högst 50 % av vad som framgår av tabell 9:2a, 9:2b, 9:3a och 9:3b i BBR.  

Flertalet försök att använda energiberakning.se har gjorts men resultaten har 

varit svårtolkade då de skiljt sig mycket från de handberäknade resultaten. 

3.11 Formler 

Valet av den årliga energiberäkningen föll på den metod som Bengt-Åke 

Pettersson använder sig av i boken Tillämpad byggnadsfysik[28] som är 

kompatibel med BBR. Vissa förenklingar och schablonvärden har använts då 

det ansågs orimligt att härleda viss data. Byggnadens energianvändning 

benämns där som Qenergi (kWh/år) och kan beskrivas på följande sätt: 

Qenergi=Qt+Qv+Ql+Qtvv+Qdr,el-Qvå-Qtillskott 

Qenergi Byggnadens energianvändning per år (kWh/år) 

Qt transmissionsförluster, inklusive köldbryggor 

Qköldbryggor Uppskattas till 5 % av Um 

Ql Luftläckageförluster(otätheter i klimatskärmen, vädring) 

Qv ventilationsförluster 

Qvå Värme som tillgodogörs från FTX, solfångare etc. 

Qtvv Uppvärmning av tappvarmvatten 

Qdr,el Distribution – och reglerförluster, fastighetsel, elenergi för 

pumpar, FTX etc. 

Qtilskott Värme som tillgodogörs från personer, belysning tappvarmvatten 

etc. 

Qsol Solenergi tillgodoser 15 % totala värmebehovet under ett år 

Qsol=Qenergi*0,15 

Atemp Den golvarea (m2) som värms upp till över 10°C. 

 [28, Sid 113]. 

3.11.1 Specifik energianvändning, Qspecifik 

För att generalisera och få ett mer jämnförbart värde mot andra byggnader 

divideras Qenergi (byggnadens energianvändning) med den area i byggnaden 

som är uppvärmd över 10°C, även kallat Atemp, kvoten är Qspecifik som har 

enheten kWh/m2 år. Gränsvärdena från BBR är specificerade i samma enhet.  

Qspecifik=Qenergi/Atemp  [28, Sid 137]. 
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3.11.2 Transmissionsförluster, Qt 

Med transmissionsförluster menas värme som försvinner ut genom 

byggnadens klimatskal. För att beräkna den behöver vi veta byggnadens 

omslutande inre area(A), byggnadsdelarnas U-värde(U) och ortens 

gradtimmar. A ska inte förväxlas med Aom som är klimatskalets omslutande 

area på insidan utan hänseende till varje byggdels U-värde. 

Transmissionsförluster uttryckt i W per grad temperaturdifferens, konduktans: 

A*U=(Avägg-Afönster)*Uvägg+Afönster*Ufönster+Atak*Utak+Agrund*Ugrund [28, Sid 83]. 

Vid dimensionering av en byggnad kan en förenkling av 

transmissionsförlusterna göras genom att använda sig av 

värmeförbrukningstalet (tᴧTår) för en viss ort. Finns inte orten eller den tänka 

inomhustemperaturen med i tabellen får värden interpoleras (vid interpolering 

beräknas ett mellanliggande värde). Värmeförbrukningstalet uttrycks i 

gradtimmar per år (kWh/år) [28, Sid 83].  

Formeln för transmissionsförlusterna kan då skrivas som  

Qtrans=A*U*gradtimmar*1/1000 [28, Sid 39]. 

3.11.3 Ventilationsförluster, Qv 

Förluster i ventilationen sker genom termiska förluster i ventilationsrören och 

eventuella läckage. 

Qvent=n*cp/3600*gradtimmar*1/1000 

n är luftomsättningen av rummet per timme och beräknas utifrån 

uteluftsflödet som lägst bör ligga på 0,35 l/s m2. Genom att dela uteluftsflödet 

med takhöjden och gångra med 3600/1000 får vi ett värde för hur stor del av 

byggnadens volym som omsätts per timme. 

n=0,35*inre takhöjd*3600/1000 [28, Sid 39]. 

cp är luftens värmekapacitet (Ws/m3K) som under normala omständigheter 

ska ligga på 1200 Ws/m3K [28, Sid 502]. 

3.11.4 FTX-aggregatets värmeåtervinning, Qvå 

FTX-aggregatets effektivitet beräknas ligga på 80 %, det vill säga att 80 % av 

utluften kan återvinnas med hjälp av värme växlaren[50]. Dess elförbrukning 

beräknas under Qdr,el-FTX. 

Qvå=Qvent*(1-ηFTX) 

Qvå använder sig av Qvent därför ersätter Qvå Qvent i originalformeln [28, Sid 39]. 
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3.11.5 Luftläckageförluster, Ql 

Med luftläckageförluster avses värmeförluster genom klimatskärmen, 

inklusive vädring. Luftläckage är okontrollerat och den förlust som görs kan 

således inte återvinnas utan ses som en ren förlust. 4 % anses vara ett 

ungefärligt värde på luftläckaget i ett nybyggt hus med 50 Pa övertryck på 

insidan [28, Sid 135]. 

Ql=0,04*luftläckage50Pa*Aom*cp/3600*gradtimmar [28, Sid 39]. 

3.11.6 Uppvärmning av tappvarmvatten, Qtvv 

Enligt Svebys [51, Sid 20] mätningar uppgår produktionen för varmvatten till 

25 kWh/m2 (Atemp) för flerbostadshus, respektive 20 kWh/m2 (Atemp) för småhus. 

Värdena baseras på tappvarmvattenflöde det vill säga kallvattenvolym som 

blir tappvarmvatten [51, Sid 20]. Produktionen av tappvarmvatten varierar 

mycket beroende på användaren, äldre människor förbrukar mindre än unga 

och familjer [28, Sid135] 25 kWh/m2 (Atemp) valdes som värde då många 

duschar kommer användas mycket dagtid men inte kvällstid. 

Qtvv=25*Atemp 

3.11.7 Direktverkande el, Qdr,el 

Är den förväntade energiförbrukningen för distributions- och reglerförluster, 

elenergibehov för pumpar och fläktar, värmepumpar och klimatkylmaskiner, 

fastighetsel, etc. [28, Sid 136]. 

I Tillämpad byggfysik uppskattas denna förbrukning till 500-1000 kWh per år för 

en bostad. Ett påslag på 20 % har gjorts på det högre värdet då detta är en lite 

större byggnad [28, Sid 136]. 

1000*1,2=1200 kWh/år 

Qdr,el,driftel=1200 kWh/år 

Elkonsumtionen för FTX-aggregatet har fått en egen post men slås samman för 

att bilda Qdr,el. Dess strömförbrukning har uppskattats via en undersökning av 

energimyndigheten. Testet undersöker olika FTX-aggregat som testats på en 

villa med Aom på 190 m2. Det högsta värdet (kWh/år) i undersökningen har 

använts och ökats med 15 % för att kompensera för den mindre Aom som testet 

utförts på. 

Elförbrukningen för ett år med Östberg AB, HERU 90T EC2 var 1305 kWh/år. 

1305*1,15 ger en årlig elförbrukning på 1501 kWh [52]. 

Qdr,el FTX=1501 kWh/år. 

Qdr,el=Qdr,el,driftel+Qdr,el,FTX 
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3.11.8 Tillskottsenergier, Qtillskott 

Qtillskott=Qtillskott, människa+Qhushållsel+Qtillskott, vatten 

Generellt sett kan man säga att allt som tillförs energi i en byggnad också 

avger överskottsvärme. Människor avger olikt mycket värme beroende på 

ålder och aktivitet. Elektriska apparater avger värme vid drift. Varmt vatten 

sprids i närområdet vid användning, även ledningarna avger en värme.  

Qtillskott,människa: Människor och elektriska aparater avger alla mer eller mindre 

värme. En vuxen människa genererar ungefär 50-100 W [28, Sid 136]. Då det 

handlar om aktiva brandmän har värdet sats till 100 W. Tiden människor är 

tänkt att befinn sig i byggnaden har uppskattats genom samtal med 

räddningstjänsten och en formel har formats efter det. 

 

X kWh/år 

 

 

 

Qhushållsel: Hushållsel är el som går till apparater så som TV, diskmaskin, 

tvättmaskiner, lampor. 70-80 % av hushållselen återges som värme. Det 

förutsätts att alla maskiner är moderna och energisnåla. Därför används värdet 

70 %. En uppskattad energianvändning.[28, Sid 136] Estimeringar av mängden 

apparater, lampor och dess driftstimmar fördes in i en kalkyl på webbsidan 

energirådgivning.se. Hushållselen uppgick då till 9152 kWh/år. Se bilaga E.  

Qtillskott, vatten: 20 % av tappvarmvattnet kan tillgodogöras som värmetillskott. 

Värmen tillkommer då varmvatten används samt den värmestrålning som 

avges från varmvattenledningar [28, Sid 136].  

3.11.9 Solenergi, Qsol 

Passiv solenergi tillför ca 15 % av det totala värmebehovet under ett år om det 

utnyttjas rätt [53, Sid 125]. Ingen hänsyn har tagits till vilken typ av material 

som belyses eller hur byggnaden är placerad därför tillgodoräknas inte 

solenergin. Den skulle dessutom givit ett missvisande värde då ett hus med 

högre energiförbrukning skulle få ett högre värde då den tillgodoräknade 

solenergin baseras på Qenergi. B.Petersson säger också att solenergin är 

försumbar [28, Sid 136]. 

100W per människa*Antal människor*Antal timmar  per dag*Antal dagar i veckan*Veckor per år= 

1000 
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3.11.10 Förändringar i formeln 

Den slutliga Q-formeln har modifierats lite jämfört med den ursprungliga. Qv 

har ersatts av Qvå då Qvå utnyttjar Qv för att få ett svar. 

Qenergi=Qt+Qvå+Ql+Qtvv+Qdr,el-Qtillskott 

3.12 Kostnadskalkyl 

Kostnadskalkylen som lämnats av Moelven hade en låg detaljnivå och 

byggnadsdelars prisuppgifter gick inte att härleda. Slutsumman är ett pris på 

hela byggnaden. Då specifika byggnadsdelar inte går att härleda har 

kostnadskalkyler gjorts på de delar och detaljer som skiljer husmodellerna. 

Kostnaden för Moelvens väggar, vindsbjälklag, varmluftsventilerad 

krypgrund, fönster och dörrar har beräknats i Bidcon och sedan subtraherats 

fån kostnadskalkylen. Priser för vad motsvarande byggnadsdelar kostar av 

passivhusutförande har därefter adderats för att kunna ge en mellanskillnad i 

priskalkylen.  

Pris för hus utan klimatskal= (Pris Moelven/m2)*BTA – pris klimatskal 

Moelven 

Passivhusutförande= Pris för hus utan klimatskal + passivhusets klimatskal. 

Ingen hänsyn tas till att ett passivhus skulle varit utformad på ett annat sätt för 

att bättre kunna ta till vara på exempelvis dagsljus. 

3.13 Lönsamhet 

Fjärrvärmepriset har hämtats från Jämtkraft och beräknas med en 

årlig prisökning på 3 % [54]. 

Endast priser på byggnaden och uppvärmningskostnaden tas i 

beaktning. 
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4 Resultat 

Resultaten av kalkylkostnaden, energiberäkningarna och de 

återbetalningstiderna sammanställs här.  

4.1 Moelven 

4.1.1 Aom och Um 

Byggnadens inre omslutande area: Aom=579,6 m2 

Byggnadens genomsnittliga värmegenomgångskoefficient, inklusive 

köldbryggor: Um=0,22 W/m2 K. Betydligt mindre än kravet på 0,70 W/m2 K 

4.1.2 Qenergis beräkningar 

Transmissionsförluster, Qt=16871 kWh/år 

Ventilationsförluster, Qv: 12520 kWh/år 

Värme som inte återvinns av FTX-system, Qvå=2504 kWh/år 

Luftläckageförluster, Ql=2 369,5 kWh/år 

Uppvärmning av tappvarmvatten, Qtvv=5250 kWh/år 

Distributions– och reglerförluster, elenergibehov för pumpar m.m, Qdr,el=2701 

kWh/år  

Tillskottsvärme som tillgodogjorts, Qtillskott=10275 kWh/år 

Qenergi resulterar då i 19 420,4 kWh/år och Qspecifik blir då 92,5kWh/m2 år för 

Moelvens husmodell. Det uppfyller inte kravet för låg energianvändning enligt 

BBR som är 75 % av 105 kWh/år m2. Se bilaga F. 

För att simulera ett ökat användande av fläktar ökas uteluftsflödet från 0,35 l/(s 

m2) till 1,0 l/(s m2). Qenergi uppgår då till 24 070,7 kWh/år och ger en Qspecifik på 

114,6 kWh/m2 år. Det överstiger BBR:s gränsvärde på 105 kWh/m2 år och är en 

ökning med nästan 24 %. Se bilaga G 

4.1.3 Kostnader 

Kalkylpriset på etapp 1 är 13,800:-/m2 BTA (inklusive ventilationsaggregat för 

hela byggnaden) Det blir en totalkostnad på 3 146 400:-. Se bilaga B 

Kostnaden för fjärrvärme är i dagsläget 78 öre/kWh. Den sammanlagda 

kostnaden för den tillförda värmen i form av fjärrvärme under en 20 års period 

med en årlig prisökning på 3 % uppgår till 407 031 kr. 

Det blir en total kostnad på 3 553 431 kr. Se bilaga H 
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4.2 Passivhus 

Byggnadens BTA area ökade med ca 9 m2 på grund av de tjockare väggarna. 

4.2.1 Aom och U-värden 

Byggnadens inre omslutande area: Aom=579,6 m2.  

Byggnadens genomsnittliga värmegenomgångskoefficient, inklusive 

köldbryggor: Um=0,107 W/m2 K.  

4.2.2 Qenergis beräkningar 

Transmissionsförluster, Qt=8404 kWh/år 

Ventilationsförluster, Qv: 12520 kWh/år 

Värme som inte återvinns av FTX-system, Qvå=2504 kWh/år 

Luftläckageförluster, Ql=1 184,7 kWh/år 

Uppvärmning av tappvarmvatten, Qtvv=5250 kWh/år 

Distributions– och reglerförluster, elenergibehov för pumpar m.m, Qdr,el=2701 

kWh/år  

Tillskottsvärme som tillgodogjorts, Qtillskott=10275 kWh/år 

Qenergi resulterar då i 9 768,5 kWh/år och Qspecifik blir då 46,5 kWh/m2 år. 

Det uppfyller kravet för mycket låg energianvändning enligt BBR som är 50 % av 

105 kWh/år m2. Se Bilaga I. 

För att simulera ett ökat användande av fläktar ökas uteluftsflödet från 0,35 l/(s 

m2) till 1,0 l/(s m2). Qenergi uppgår då till 14 418,8 kWh/år och ger en Qspecifik på 

68,7 kWh/m2 år vilket överstiger gränsvärdet för passivhus på 58 kWh/m2 år 

och är en ökning med nästan 48 %. Det uppfyller fortfarande BBR:s krav på låg 

energianvändning som är 75 % av 105 kWh/m2 år. Se Bilaga J 

4.2.3 Kostnader 

Medräknat den något större arean passivhuset bidrar med är BTA priset för 

passivhusmodellen: 13,447 kr/m2. Det blir en total kostnad på 3 186 939 kr. Se 

bilaga B. 

Kostnaden för fjärrvärme är i dagsläget 78 öre/kWh. Den sammanlagda 

kostnaden för den tillförda värmen i form av fjärrvärme under en 20 års period 

med en årlig prisökning på 3 % uppgår till 204 738 kr. 

Det blir en total kostnad på 3 391 677  kr. Se bilaga H 
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4.3 Summering 

Uppvärmningskostnaden är ungefär dubbelt så stor för Moelvens förslag som 

passivhusets. På 20 år blir den totala skillnaden 407 031-204 738=202 293 kr.  

Vid en ökad ventilation ökar procentuellt passivhusmodellens 

uppvärmningskostnad mer men det har fortfarande en markant lägre 

energiförbrukning.  
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5 Slutsats 

Studien visar att: 

 Enligt riksdagen väntas energipriserna väntas stiga. 

 Att det på lång sikt lönar sig med passivhus. 

 Klimatskalen beräknade i Bidcon hade liten differens samt att resultatet i 

Bidcon bör ses över mer noggrant 

 Schablonvärden och antaganden är nödvändiga för att fylla igen luckor i 

beräkningarna. 

 Att manuella beräkningar enligt FEBY är problematiska då 

beräkningsprogram är rekommenderade och exakt tillvägagångssätt är 

svårt att veta. Resultat av en beräkning från ett program är svårtolkat då 

schablonvärden och tillvägagångssätt är okänt. 

5.1 Förslag på fortsatta studier 

 Om möjligt kan en mer noggrann och genomgående kostnadskalkyl kan 

korrigera den missvisande prisbilden.  

 Att jämföra BBR:s beräkningsmetod för energianvändning mot FEBY 12 

metod. 

 Undersöka miljöpåverkan i passivhus då de använder mer isolering.  
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6 Diskussion 

Utvecklingen i världen breder ut sig och elektriska apparater som tidigare bara 

var tillgängliga i den rikare delen av världen är nu billigare och kan 

konsumeras och användas även i fattigare delar. Det har lett till en ökad 

energiförbrukning men också ett ökat fokus på miljön och energins ursprung. I 

dagsläget är energi billig men i takt med en allt mer global energihandel, 

minskad tillgång på fossila bränslen samt växande ekonomi i öster så kommer 

energipriserna att stiga. Resultatet visar tydligt att det på en 30 års period inte 

lönar sig att bygga ett hus som endast kräver hälften så mycket tillförd energi 

för värme som ett hus utan energiklassificering. Detta på grund av de låga 

energipriserna och att moderna hus i Sverige byggs allt mer energieffektivt. 

Prisbilden av de båda klimatskalen förväntades vara större. Anledningen till 

att passivhusets klimatskal har en högre kostnad är på grund av att dess 

bruttoarea ökat med 9 m2 som en effekt av att dess tjockare väggar. Även om 

Moelvens förslag hade en kostsam grundkonstruktion så missgynnar kalkylen 

Moelven då Bidcons enhetstider inte tagit hänsyn till att konstruktionen var 

prefabricerad. Bidcon har även underskattat den tid det tar att bygga ett 

klimatskal till ett passivhus då större noggrannhet krävs när kravet på täthet är 

stort.  

Kraven för passivhus är tydliga men att på egen hand försöka utföra 

handberäkningar för att se om en byggnad uppfyller kraven är svårare. FEBY 

hänvisar till beräkningsprogram där parametrar och värden är svåra att följa 

då allt är gömt i formler som inte syns. Vid användning av beräkningsprogram 

blev resultaten väldigt varierande och därför övergavs den metoden då svaret 

blev väldigt svårt att tolka. Därför används den mer vanligt förekommande 

beräkningsmetoden som beskrivs av Petersson s.132 och klassificeringen sker 

via den energianvändningsklass som anges i Handbok för energihushållning 

enligt Boverkets byggregler.  Där husmodellen med passivhuskomponenter 

uppfyllde kraven för mycket låg energianvändning(mindre än 50 % av 105 

kWh/år m2) och Moelvens förslag inte uppfyllde kravet för låg 

energianvändning. Energiberäkningen använder sig av många schabloner och 

standardvärden och en verkligbyggnad skulle kunna te sig annorlunda. En 

jämförelse med 2 olika metoder för att beräkna energianvändningen i en 

byggnad skulle också blivit svårtolkad då olika indata får olika mycket utslag 

och resultatet blir tillintesägande. 

Med en 3 % ökning av priset skiljer sig uppvärmningskostnaden mycket efter 

20 år. Uppvärmningskostnaden för Moelvens förslag kostar då totalt 407 031 kr 

mot 204 738 kr för passivhusmodellet, nästan en fördubbling av 
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energikostnaden alltså. Efter lite mer än 7 år nås brytpunkten och den högre 

byggnadskostnaden har tjänats in med de lägre uppvärmningskostnaderna till 

fördel för huset med passivhus anpassat klimatskal. 

Vid en ökning av ventilationen blir skillnaden mindre men den är fortfarande 

stor. Att döma av resultaten vore det lönsamt för Östersunds räddningstjänst 

att bygga huset i med ett klimatskal i passivhusutförande. Priskalkylen bör 

dock ses över grundligt.  
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BUDGETOFFERT Anbud 3524 
 
Kostnaden för en byggnad enligt bifogad ritning är. 
Etapp 1  c:a 13,800:- / m² BTA exkl. moms.  (inklusive ventilations aggregatet för hela 
byggnaden). 
Etapp 2 c:a 13,100:- / m² BTA exkl. moms. 
 
Detta inkluderar då: 
En färdig byggnad monterad i Östersund inkl. ytskikt in – och utvändigt, installationer för el, 
va och luftbehandling samt all fast inredning. 
 
Utförande: 

� Isolering, energihushållning, brandskydd, tillgänglighet etc. enl. gällande BBR. 

� Modulerna utförs med transportskydd av takbjälklag för frakt och montage. I samband med 

modulmontage monteras sadeltak med betongtakpannor. 

� Inv. rumshöjd = 2,7 m. Nedpendlat plocktak med ljudabsorbenter i wc:n etc för dolt montage 

av installationer vilket ger c:a 2,3 m rumshöjd. 

� Sadeltak med betongtakpannor. 

� Lockläktpanel till ytterväggar. 

� Halkfria plastmattor i tvättstuga, torkrum, utlämning rökskydd och duschar. Plastmattor 

Tarkett Granit till golv i övrigt. Uppvikt sockel i alla  rum. 

� Väggar i tvättstuga, torkrum och duschar i omklädningsrummen utföres med väggplastmatta. 

Målade gipsskivor inv. till väggar i övrigt.  

� Generellt utförs alla innerväggar och utsida av yttervägg med dubbla skivor, 12 mm OSB

skiva + 13 mm gips. 

� Ljudabsorbenter i tak i erf. och normenlig omfattning. I övrigt vitmålade gipsplank.  

� Fönster typ Elit Complete Alu, träaluminium med 3 glas isolerruta. Vita. 

� Innerdörrar typ massivdörrar med vitlackade karmar och laminerade dörrblad. Ljud – och 

brandklassade i erf. och normenlig omfattning. 

� Komplett med all fast inrede i ett verksamhetsanpassat utförande. 

� Ventilation med FTX, till – och frånluft med återvinning. Aggregat placeras i teknikrum. 

Kanaler dras delvis isolerade på vinden, delvis ovan nedpendlat undertak och ev. synliga 

kanaler vitmålade. 

� Vattenburet värmesystem med radiatorer. Förutsätter att fjärrvärme kopplas till byggnaden. 

Annars krävs annan värmekälla som t.ex. bergvärme eller luft/vattenvärmepump. 

� El.installation för kraft och belysning i ett verksamhetsanpassat utförande. 

� Vainstallation med porslin, utrustningar och rördragningar i ett verksamhetsanpassat 

utförande.  

 
Tillkommer: 

� Grund för byggnaden. Grunden skall vara en ventilerad krypgrund. Vi förutsätter en mot 

mark och kantbalkar isolerad tät grund som avfuktas mekaniskt. En sådan grund 

rekommenderar vi om BBR kravet om fukt i en grund skall kunna klaras liksom för att få 

varma golv. 

� Framdragningar och anslutningar av servisledningar för el och vvs. 

� Markarbeten. 

� Maskinell utrustning i tvättstugan och diskutrymmet. 

� Utv. trappor och ev. ramp. 

� Installationer för tele, data och larm. 
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� Styr – och reglerutrustning utöver fabrikantens standard för ventilationsaggregat, 

fjärrvärmeväxlare etc. 

 
Leveranstid:  Räkna med att byggnaden normalt kan vara inflyttningsklar c:a 25 
arbetsveckor efter en beställning. Tiden kan variera något beroende på vilken beläggning vi 
vid våra fabriker.  
 
 
 
 
 
 
Johan Nilsson 
 
Moelven Byggmodul AB 
Brovägen 27 
661 93 Säffle 
 
2014-10-22 
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Projektkod

Moelven
Projektbenämning Ort Beställare

Urval Datum

2015-05-10
Räknat Kontrollerat Sida

1

Kundkalkyl [BDT-innehåll]

22 Schakt / fyllning hus
22 Jordschakt (planschakt) / fyllning för byggnad 228,0 m2

24 Grundkonstruktioner
24 Tjälskyddsisolering 62,0 m1
24 Tjällden grundplintar med 100mm cellplast 1,0

28 Huskomplettering grund

28
Acetec PD-150, Avfukktare och fläkt till varmluftsventilaerad
krypgrund 1,0 st

31 Väggar
31 Moelven Yttervägg trästomme s600 - utvändig panel 185,0 m2
34 Moelven. Torparbjälklag, trä stomme. 228,0 m2

34 Bjälklag / balkar
4 YTTERTAK
42 Moelven vindsbjälklag av trä 228,0 m2

55 Fönster / dörrar / partier / portar
55 Fönster, Elit Complete Alu,trä-aluminium i träfasad 11,0 st
55 Ytterdörr av trä 2,0 st
55 Bred ytterdörr av trä 1,0 st
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BD Benämning Mängd Enhet Anmärkning
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Projektkod

Moelven
Projektbenämning Ort Beställare

Urval Datum

2015-05-10
Räknat Kontrollerat Sida

2

Slutsida

Boarea (BOA) 0 m2 tim/m2 BTA
Antal 0 st tim/m3 BTV
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Projektkod

Moelven
Projektbenämning Ort Beställare

Urval Datum

2015-05-10
Räknat Kontrollerat Sida

1

Slutsida

Nettokalkyl
Objektsfaktor Material Arbete UE ArbetstidMedeltimkostnadMaskinerTjänstemän

1,0000 481 313 223 806 110 352 605 370,00 0 0
Offertkalkyl 0 0 0
Omkostnadskalkyl

Material Arbete UE Arbetstid MaskinerTjänstemän
0 0 0 0 0 0

         
KOLLEKTIV- Nettokalkyl (inkl objtgg) 605 tim Obj.faktor 1,00
LÖNER Omkostnadskalkyl 0 tim

Manuellt påslag 0 tim
Summa kollektivtimmar 605 tim Medeltimkostnad 370 kr/tim

SUMMA KOLLEKTIVLÖNER: 223 806 kr
(varav manuellt påslag) 0 kr

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
MATERIAL- Material (Nettokalkyl) 481 313 kr
KOSTNADER Material (Offerter) 0 kr

SUMMA MATERIAL: 481 313 kr
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
PLATS- Material (Omkostn.kalkyl) 0 kr
OMKOSTN UE (Omkostn.kalkyl) 0 kr

Maskiner (Netto+Omk+Off) 0 kr Antal Månads-
Tjänstemän (Netto+Omk) 0 kr månader kostnad
Platschef 0 kr 0,0 0 kr/mån
Arbetsledare 0 kr 0,0 0 kr/mån
Entreprenadingenjör 0 kr 0,0 0 kr/mån
Resor 0 kr 0,0 0 kr/mån

SUMMA PLATSOMKOSTNADER: 0 kr
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SUMMA EGET ARBETE: 705 119 kr
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
UE/INST UE (Nettokalkyl) 110 352 kr

UE (Offerter) 0 kr
SUMMA UE: 110 352 kr

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
PROJEKT- Mark/Geoteknik 0 kr
ERING A-handlingar 0 kr

K-handlingar 0 kr
Installationshandlingar 0 kr
Installationssamordnare 0 kr
Kopiering 0 kr

SUMMA PROJEKTERING: 0 kr
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SUMMA UE/KONSULT: 110 352 kr
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PROJEKTKOSTNAD: 815 471 kr
         

Försäkringar 0 kr
Bankgaranti 0 kr

ANBUDSSUMMA FÖRE PÅSLAG: 815 471 kr
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
CENTRALADM/ Material 10 % 48 131 kr
VINST UE/Konsult 5 % 5 518 kr

Omkostnader 10 % 0
Kollektivlöner 10 % 22 381 kr

Justering 0 kr
ANBUDSSUMMA EXKL MOMS: 891 501 kr

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
PROJEKT- Bruttoarea (BTA) 0 m2 NYCKEL- kr/m2 BTA
DATA Bruttovolym (BTV) 0 m3 TAL kr/m3 BTV
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Projektkod

Passivhus
Projektbenämning Ort Beställare

Urval Datum

2015-05-10
Räknat Kontrollerat Sida

1

Nettokalkyl [PR-innehåll]

24 Paroc Gjuten kantbalk med F-element 62,5 m1 739,89 46 243 0,364 22,7 15,70 981 889,41 55 588

24 Grundkonstruktioner

27

Paroc Isolerat betonggolv för lågenergi- och
passivhus
300mm isolering 237,0 m2 761,65 180 511 0,328 77,8 133,00 31 521 1 014,98 240 550

27 Platta på mark
31 Väggar

31
Isover. Yttervägg passivhus - utvändig panel
345mm isolering 187,5 m2 625,96 117 368 1,440 270,0 0,00 0 1 158,76 217 268

4 YTTERTAK

42
Paroc.  Komplettering vindsbjälklag för passivhus
570mm isolering 237,0 m2 128,52 30 460 0,370 87,7 210,00 49 770 475,42 112 675

55 Fönster / dörrar / partier / portar

55
Elit Passiv Öppningsbart fönster av trä/aluminium i
träfasad 11,0 st 8 019,17 88 211 2,904 31,9 0,00 0 9 093,73 100 031

55 Fönster / dörrar / partier / portar
55 Sweedoor Artic Ytterdörr 1000 2,0 st 11 347,28 22 695 3,232 6,5 0,00 0 12 543,12 25 086
55 Sweedoor Artic, bred 1900 1,0 st 17 264,56 17 265 4,486 4,5 0,00 0 18 924,38 18 924

             

Totalt 502 753 501,1 82 272 770 123
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Material
[kr/enh]

Material
[kr-tot]

Tid
[tim/enh]
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[tim-tot]
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[kr/enh]
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[kr-tot]

Nettopris
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Nettopris
[kr-tot]
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Projektkod

Passivhus
Projektbenämning Ort Beställare

Urval Datum

2015-05-10
Räknat Kontrollerat Sida

1

Slutsida

       
KOLLEKTIV- Nettokalkyl (inkl objtgg) 501 tim Obj.faktor 1,00
LÖNER Omkostnadskalkyl 0 tim

Manuellt påslag 0 tim
Summa kollektivtimmar 501 tim Medeltimkostnad 369 kr/tim

SUMMA KOLLEKTIVLÖNER: 185 098 kr
(varav manuellt påslag) 0 kr

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
MATERIAL- Material (Nettokalkyl) 502 753 kr
KOSTNADER Material (Offerter) 0 kr

SUMMA MATERIAL: 502 753 kr
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
PLATS- Material (Omkostn.kalkyl) 0 kr
OMKOSTN UE (Omkostn.kalkyl) 0 kr

Maskiner (Netto+Omk+Off) 0 kr Antal Månads-
Tjänstemän (Netto+Omk) 0 kr månader kostnad
Platschef 0 kr 0,0 0 kr/mån
Arbetsledare 0 kr 0,0 0 kr/mån
Entreprenadingenjör 0 kr 0,0 0 kr/mån
Resor 0 kr 0,0 0 kr/mån

SUMMA PLATSOMKOSTNADER: 0 kr
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SUMMA EGET ARBETE: 687 851 kr
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
UE/INST UE (Nettokalkyl) 82 272 kr

UE (Offerter) 0 kr
SUMMA UE: 82 272 kr

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
PROJEKT- Mark/Geoteknik 0 kr
ERING A-handlingar 0 kr

K-handlingar 0 kr
Installationshandlingar 0 kr
Installationssamordnare 0 kr
Kopiering 0 kr

SUMMA PROJEKTERING: 0 kr
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SUMMA UE/KONSULT: 82 272 kr
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PROJEKTKOSTNAD: 770 123 kr
       

Försäkringar 0 kr
Bankgaranti 0 kr

ANBUDSSUMMA FÖRE PÅSLAG: 770 123 kr
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
CENTRALADM/ Material 10 % 50 275 kr
VINST UE/Konsult 5 % 4 114 kr

Omkostnader 10 % 0
Kollektivlöner 10 % 18 510 kr

Justering 0 kr
ANBUDSSUMMA EXKL MOMS: 843 022 kr

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
PROJEKT- Bruttoarea (BTA) 0 m2 NYCKEL- kr/m2 BTA
DATA Bruttovolym (BTV) 0 m3 TAL kr/m3 BTV

Boarea (BOA) 0 m2 tim/m2 BTA
Antal 0 st tim/m3 BTV
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Pris Etapp 1: 13,800:- / m2 BTA exkl moms

 (inklusive ventilationsaggregat för hela byggnaden)

13800*228 = 3 146 400,00 kr   

Bilaga kalkyl

Pris passivhusmodell

Pris på Moelvens kalimatskal 891501

891501/228= 3910 kr/m
2

Pris på passivhus klimatskal 843022

843022/237= 3557 kr/m
2

Kalkylpris minus beräknat pris från bidcon

13800-3910= 9890 kr/m2

Kalkylpris minus beräknat pris från bidcon + pris på passivhusklimatskal

9890+3557 13447 kr/m2

Total kostnad för passivhuset

13447*237 3 186 930 kr        
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PASSIVHUS

Väggar

345mm Uvärde: 0,1 W/m² K

Bjälklag

425mm Uvärde: 0,08 W/m² K

Elit passiv fönster

Uvärde: 0,8 W/m² K

Ytterdörr

Uvärde: 0,59 W/m² K

Ytterdörr med glas

Uvärde: 1 W/m² K

Tak

795mm Uvärde: 0,06 W/m² K

Fönster

900/1200 Uvärde: 0,8 W/m² K

pris: 7 593 kr
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MOELVEN

Fönster och dörrar

Bjälklag & golv

Elitfönster Comp Uvärde

Golvspånskiva 22mm 22 900/1200 Uvärde: 1,1 W/m² K

Bjälkar c14 s600mm 45*220mm220 pris: 6 057 kr

Mineralull 220mm 220

Trossbotenskiva 12mm 12

1,5m varmventilerad luft 1500 Passivdörrar Uvärde

Cellplast 100mm 100 Ytterdörr: 0,7 W/m
2
 K

Cellplast 100mm 100 Ytterdörr med sida 1 W/m
2
 K

Singel 200mm 200

2374

Uvärde: 0,26 W/m
2
 K

Ytterväggar Tjocklek

22mm Lockpanel 22

28*70mm läkt 28

Isolering Rockwool stenullsskiva 30mm30

Vindskydd av utegips 9mm 9

Vert regelverk 45*195mm

Ultima UNI-skiva 37 195mm 195

Diffusionsspärr 0,11mm 0,11

Gipsskiva 13mm 13

Gipsskiva 13mm 13

310,11

Uvärde: 0,18 W/m2 K

Tak

Lösull 300mm 300

Byggspånskiva 16mm 16

Bjälkar C24 s1200 45*145

Mieralull 36 145 145

Ultimate träregelskiva 39 45mm45

Diffusionsspätt 0,11mm 0,11

Glespanel s300 28*70 28

Gipsplank 13mm 13

547,11

Uvärde: 0,09 W/m2 K
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Beräkning av hushållsel

Markera de apparater du har eller välj ett av de två typhushållen,
Lägenhet eller Villa. Ändra sedan effekter, värden och apparater
så att det passar just ditt hushåll.  

Energipris:   kr/kWh

 

    Stäng fönstret
Skriv ut
Läs mer

Total kostnad: 9152 kr/år  
Total förbrukning: 9152 kWh/år

MAT
Effekt

W
Driftstid

Kostnad
kr/år

Frys-äldre  tim/år 0

Frys - nyare  tim/år 396

Diskmaskin  tim/dygn 511

Kyl - äldre  tim/år 0

Kyl - nyare  tim/år 170

Spisplatta  min/dygn 46

Kaffebryggare  tim/dygn 876

Ugn  tim/vecka 0

Spisfläkt  tim/dygn 36

Mikrovågsugn  min/dygn 548

Vattenkokare  min/dygn 46

Summa: 2629

ÖVRIGT
Effekt

W
Driftstid

Kostnad
kr/år

Golvvärme  m2  tim/år 0

Akvarium  tim/dygn 0

Glödlampa  st  tim/dygn 0

Motor/kupévärmare  tim/år 0

Infravärme  tim/år 0

Lysrör  st  tim/dygn 3139

Lågenergilampa  st  tim/dygn 0

Annat  tim/dygn 0

Summa: 3139

TVÄTT M.M.
Effekt

W
Driftstid

Kostnad
kr/år

Elhanddukstork  tim/dygn 0

Tvättmaskin  tim/vecka 666

Torkskåp  tim/vecka 1248

Torktumlare  tim/vecka 208

Strykjärn  tim/vecka 0

Dammsugare  tim/vecka 52

Hårtork  tim/vecka 0

Summa: 2174

MEDIA
Effekt

W
Driftstid

Kostnad
kr/år

TV, användn.  tim/dygn 0

TV, standby  tim/dygn 77

plasmaTV  24'  tim/dygn 548

Parabol  tim/dygn 0

Dator, standby  tim/dygn 88

Dator, användn.  tim/dygn 365

Skrivare, standby  tim/dygn 88

Video, standby  tim/dygn 0

Video, användn.  tim/dygn 0

Stereo, standby  tim/dygn 0

Stereo, användn.  tim/dygn 0

Laddare mobiltfn  tim/dygn 44

Summa: 1210

Hushållsel http://iis.energiradgivningen.se/misc/www/kalkyler/hushall/hushall.aspx

1 av 1 2015-05-07 17:54
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Krav på lokaler

Byggnadens specifika energianvändning BBR 9.21a

105 kWh/m2 Atemp och år

Genomsnittlig värmegenomgångskoefficient BBR 9.21a

Um [W/m2 K]=0,6

Luftläckage SS-EN 13829

Luftläckage50Pa=0,60 l/s m
2
 vid 50 Pa tryckdifferens

Luftflöde S.113

Uteluftsflödet 0,35 l/(s*m
2
)

n=(Uteluftsflödet*takhöjd)*(3600/1000) 0,47 osm/h

Luftläckage50Pa 0,60 l/s

c 1,2 kj/(kg*K)

p 1000  Ws/kg*K

cp 1200 Ws/m3 K

DVUT SS-EN ISO 15927-5

3-dygn -23,8 °C

Tmark °C -3,5 °C

Max VFTDVUT 17 °C
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m U; W/m K

Vägg Meter 59,0

Vägg höjd meter 2,705

m
2

U; W/m
2
 K

Avägg 139,4 0,18

Agolv 210 0,26

Atak 210 0,09

Afönster 13,1 1,10

Adörr 4,2 0,70

Adörr med sida 2,9 1,00

Aom 579,6

Värmeväxlare/FTX-ssytem

80% verkningsgrad ηFTX= 0,8

Qenergi Byggnadens energianvändning per år (kWh/år)

Qtrans transmissionsförluster, inkl köldbryggor

Qköldbryggor Uppskattas till 5% av Um

Qläck Lufläckageförluster

Qvent ventilationsförluster

Qvå Qvent*(1-ηFTX)

Qtvv uppvärmning tappvarmvatten

Qdr,el distrubition -och förluster , fastighetsel, FTX etc.

Qvå Värme som tillgodogörs från FTX, solfångare m,m

Qtilskott Värme som tillgodogörs från personer, belysning tappvarmvatten m,m.

Qsol Solenergi tillgodoser 15% totala värmebehovet under ett år Qsol=Qenergi*0,15

Qdr,el, driftel Den el som krävs för att driva pumpar och fläktar
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A*U 118,841 W/K

Qköldbryggor=5% av Um 0,010 W/K

Byggnadens Um=(A*U)/Aom 0,22 W/m
2
 K(<0,7)

S.113

Qenergi=Qtrans+Qvå+Qläck+Qtvv+Qdr,el-Qtillskott

Qenergi utan sol:16871+2504+2369,5+5250+2701-10275= 19420,4 kWh/år

Qenergi 19420,4 kWh/år

Qspecifikenergi=Qenergi/Aom 92,5 kWh/m
2
 år

Qt= ((A*U)+Qköldbryggor)*gradtimmar 16871 kWh/år

Qv=n*V*cp/3600*gradtimmar*1/1000 12520,0 kWh/år

Qvå=Qv*(1-ηFTX) 2504,0 kWh/år

Ql=0,04*Luftlälckage50Pa*Aom*cp/3600*gradtimmar*1/1000

2369,5 kWh/år

Qtvv=(25*210) 5250 kWh/år

Qdr,el, FTX 1501 kWh/år

Qdr,el, driftel 1200 kWh/år

Qdr,el=Qdr,el,driftel+Qdr,el,FTX 2701 kWh/år

Qhushållsel 9150 kWh/år

Qtillskott,el=70-80% av Qhushållsel omvandlas till värme:

9150*0,7= 6405 kWh/år

Qtillskott,människa=100W per människa

100W per människa*15 människor*8 timmar i per dag*5dagar i veckan*47veckor= 2820 kWh/år

1000

Qtillskott,vatten=Värmeeffekt av varmvattnet: 20% av Qtvv 1050 kWh/år

Qtillskott=Qtillskott,vatten+Qtillskott,människa+Qtillskott,el 10275 kWh/år
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Krav på lokaler

Byggnadens specifika energianvändning BBR 9.21a

105 kWh/m2 Atemp och år

Genomsnittlig värmegenomgångskoefficient BBR 9.21a

Um [W/m2 K]=0,6

Luftläckage SS-EN 13829

Luftläckage50Pa=0,60 l/s m
2
 vid 50 Pa tryckdifferens

Luftflöde S.113

Uteluftsflödet 1 l/(s*m
2
)

n=(Uteluftsflödet*takhöjd)*(3600/1000) 1,33 osm/h

Luftläckage50Pa 0,60 l/s

c 1,2 kj/(kg*K)

p 1000  Ws/kg*K

cp 1200 Ws/m3 K

DVUT SS-EN ISO 15927-5

3-dygn -23,8 °C

Tmark °C -3,5 °C

Max VFTDVUT 17 °C
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m U; W/m K

Vägg Meter 59,0

Vägg höjd meter 2,705

m
2

U; W/m
2
 K

Avägg 139,4 0,18

Agolv 210 0,26

Atak 210 0,09

Afönster 13,1 1,10

Adörr 4,2 0,70

Adörr med sida 2,9 1,00

Aom 579,6

Värmeväxlare/FTX-ssytem

80% verkningsgrad ηFTX= 0,8

Qenergi Byggnadens energianvändning per år (kWh/år)

Qtrans transmissionsförluster, inkl köldbryggor

Qköldbryggor Uppskattas till 5% av Um

Qläck Lufläckageförluster

Qvent ventilationsförluster

Qvå Qvent*(1-ηFTX)

Qtvv uppvärmning tappvarmvatten

Qdr,el distrubition -och förluster , fastighetsel, FTX etc.

Qvå Värme som tillgodogörs från FTX, solfångare m,m

Qtilskott Värme som tillgodogörs från personer, belysning tappvarmvatten m,m.

Qsol Solenergi tillgodoser 15% totala värmebehovet under ett år Qsol=Qenergi*0,15

Qdr,el, driftel Den el som krävs för att driva pumpar och fläktar
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A*U 118,841 W/K

Qköldbryggor=5% av Um 0,010 W/K

Byggnadens Um=(A*U)/Aom 0,22 W/m
2
 K(<0,7)

S.113

Qenergi=Qtrans+Qvå+Qläck+Qtvv+Qdr,el-Qtillskott

Qenergi utan sol:16871+2504+2369,5+5250+2701-10275= 24070,7 kWh/år

Qenergi 24070,7 kWh/år

Qspecifikenergi=Qenergi/Aom 114,6 kWh/m
2
 år

Qt= ((A*U)+Qköldbryggor)*gradtimmar 16871 kWh/år

Qv=n*V*cp/3600*gradtimmar*1/1000 35771,4 kWh/år

Qvå=Qv*(1-ηFTX) 7154,3 kWh/år

Ql=0,04*Luftlälckage50Pa*Aom*cp/3600*gradtimmar*1/1000

2369,5 kWh/år

Qtvv=(25*210) 5250 kWh/år

Qdr,el, FTX 1501 kWh/år

Qdr,el, driftel 1200 kWh/år

Qdr,el=Qdr,el,driftel+Qdr,el,FTX 2701 kWh/år

Qhushållsel 9150 kWh/år

Qtillskott,el=70-80% av Qhushållsel omvandlas till värme:

9150*0,7= 6405 kWh/år

Qtillskott,människa=100W per människa

100W per människa*15 människor*8 timmar i per dag*5dagar i veckan*47veckor= 2820 kWh/år

1000

Qtillskott,vatten=Värmeeffekt av varmvattnet: 20% av Qtvv 1050 kWh/år

Qtillskott=Qtillskott,vatten+Qtillskott,människa+Qtillskott,el 10275 kWh/år
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Moelvens

Totalkostnad: 3 146 400,00 kr         

Årlig uppvärmning fjärrvärme: 19420,4 kWh/år

Pris för fjärrvärme jämtkraft: 78 öre/kWh

Uppvärmningskostnad under 20 år:

Räkna med en 3% prisökning per år. 407 031 kr                                

Total kostnad: 3 553 431 kr              

1 15 148 kr                    

2 15 602 kr                    

3 16 070 kr                    

4 16 553 kr                    

5 17 049 kr                    

6 17 561 kr                    

7 18 087 kr                    

8 18 630 kr                    

9 19 189 kr                    

10 19 765 kr                    

11 20 358 kr                    

12 20 968 kr                    

13 21 597 kr                    

14 22 245 kr                    

15 22 913 kr                    

16 23 600 kr                    

17 24 308 kr                    

18 25 037 kr                    

19 25 788 kr                    

20 26 562 kr                    

Total 407 031 kr                 
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Passivhus

Totalkostnad: 3 186 939,00 kr         

Årlig uppvärmning fjärrvärme: 9768,5 kWh/år

Pris för fjärrvärme jämtkraft: 78 öre/kWh

Uppvärmningskostnad under 20 år:

Räkna med en 3% prisökning per år. 204 738 kr                                

Total kostnad: 3 391 677 kr              

1 7 619 kr                      

2 7 848 kr                      

3 8 083 kr                      

4 8 326 kr                      

5 8 576 kr                      

6 8 833 kr                      

7 9 098 kr                      

8 9 371 kr                      

9 9 652 kr                      

10 9 942 kr                      

11 10 240 kr                    

12 10 547 kr                    

13 10 864 kr                    

14 11 189 kr                    

15 11 525 kr                    

16 11 871 kr                    

17 12 227 kr                    

18 12 594 kr                    

19 12 972 kr                    

20 13 361 kr                    

Total 204 738 kr                 
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Passivhus krav (lokal)

[W/m² Atemp] Klimatzon I FEBY12

Max VFTDVUT 17

Tillägg för byggnader mindre än 400 m
2
: + 2 W/m

2
 Atemp

Elevererad

kWh/m
2
 Atemp, år Klimatzon I FBY12

Max icke elvärmda 53

Tillägg för icke elvärmda byggnader mindre än 400 m
2
: +5 58

Lufläckage SS-EN 13829

0,30 l/s m
2
 vid 50 Pa tryckdifferens

U-värde fönster FEBY12

≤ 0,80 W/m2 K

Luftflöde S.113

Uteluftsflödet 0,35 l/(s*m
2
)

n=(Uteluftsflödet*takhöjd)*(3600/1000) 0,47 oms/h

Luftläckage50Pa 0,30 l/s

c 1,2 kj/(kg*K)

p 1000  Ws/kg*K

cp 1200 Ws/m
3
 K

DVUT SS-EN ISO 15927-5

6-dygn -21,2 °C

Tmark °C -3,5 °C

Max VFTDVUT 17 °C
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m U; W/m K

Vägg Meter 59,0

Vägg höjd meter 2,705

m
2

U; W/m
2
 K

Avägg 139,4 0,10

Agolv 210 0,080

Atak 210 0,06

Afönster 13,1 0,80

Adörr 4,2 0,59

Adörr med sida 2,9 1,00

Aom 579,6

Passivhusets BTA=(18090+280)*(12600+280) 237 m2

Värmeväxlare/FTX-ssytem

80% verkningsgrad ηFTX= 0,8

Qenergi Byggnadens energianvändning per år (kWh/år)

Qtrans transmissionsförluster, inkl köldbryggor

Qköldbryggor Uppskattas till 5% av Um

Qläck Lufläckageförluster

Qvent ventilationsförluster

Qvå Qvent*(1-ηFTX)

Qtvv uppvärmning tappvarmvatten

Qdr,el distrubition -och förluster , fastighetsel, FTX etc.

Qvå Värme som tillgodogörs från FTX, solfångare m,m

Qtilskott Värme som tillgodogörs från personer, belysning tappvarmvatten m,m.

Qsol Solenergi tillgodoser 15% totala värmebehovet under ett år Qsol=Qenergi*0,15

Qdr,el, driftel Den el som krävs för att driva pumpar och fläktar

anbe1132
Typewritten Text
Bilaga I



A*U 59,198 W/K

Qköldbryggor=5% av Um 0,005 W/K

Byggnadens Um=(A*U)/Aom 0,107 W/m
2
 K

S.113

Qenergi=Qtrans+Qvå+Qläck+Qtvv+Qdr,el-Qtillskott

Qenergi:8404+2504+1184,7+5250+2701-10275= 9768,5 kWh/år

Qenergi 9768,5 kWh/år

Qspecifikenergi=Qenergi/Aom 46,5 kWh/m
2
 år

Qt= ((A*U)*gradtimmar 8404 kWh/år

Qv=n*V*cp/3600*gradtimmar*1/1000 12520,0 kWh/år

Qvå=Qv*(1-ηFTX) 2504,0 kWh/år

Ql=0,04*Luftlälckage50Pa*Aom*cp/3600*gradtimmar*1/1000 1184,7 kWh/år

Qtvv=(25*210) 5250 kWh/år

Qdr,el, FTX 1501 kWh/år

Qdr,el, driftel 1200 kWh/år

Qdr,el=Qdr,el,driftel+Qdr,el,FTX 2701 kWh/år

Qhushållsel 9150 kWh/år

Qtillskott,el=70-80% av Qhushållsel omvandlas till värme:

9150*0,7= 6405 kWh/år

Qtillskott,människa=100W per människa

100W per människa*15 människor*8 timmar i per dag*5dagar i veckan*47veckor= 2820 kWh/år

1000

Qtillskott,vatten=Värmeeffekt av varmvattnet: 20% av Qtvv 1050 kWh/år

Qtillskott=Qtillskott,vatten+Qtillskott,människa+Qtillskott,el 10275 kWh/år
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Passivhus krav (lokal)

[W/m² Atemp] Klimatzon I FEBY12

Max VFTDVUT 17

Tillägg för byggnader mindre än 400 m
2
: + 2 W/m

2
 Atemp

Elevererad

kWh/m
2
 Atemp, år Klimatzon I FBY12

Max icke elvärmda 53

Tillägg för icke elvärmda byggnader mindre än 400 m
2
: +5 58

Lufläckage SS-EN 13829

0,30 l/s m
2
 vid 50 Pa tryckdifferens

U-värde fönster FEBY12

≤ 0,80 W/m2 K

Luftflöde S.113

Uteluftsflödet 1 l/(s*m
2
)

n=(Uteluftsflödet*takhöjd)*(3600/1000) 1,33 oms/h

Luftläckage50Pa 0,30 l/s

c 1,2 kj/(kg*K)

p 1000  Ws/kg*K

cp 1200 Ws/m
3
 K

DVUT SS-EN ISO 15927-5

6-dygn -21,2 °C

Tmark °C -3,5 °C

Max VFTDVUT 17 °C
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m U; W/m K

Vägg Meter 59,0

Vägg höjd meter 2,705

m
2

U; W/m
2
 K

Avägg 139,4 0,10

Agolv 210 0,080

Atak 210 0,06

Afönster 13,1 0,80

Adörr 4,2 0,59

Adörr med sida 2,9 1,00

Aom 579,6

Passivhusets BTA=(18090+280)*(12600+280) 237 m2

Värmeväxlare/FTX-ssytem

80% verkningsgrad ηFTX= 0,8

Qenergi Byggnadens energianvändning per år (kWh/år)

Qtrans transmissionsförluster, inkl köldbryggor

Qköldbryggor Uppskattas till 5% av Um

Qläck Lufläckageförluster

Qvent ventilationsförluster

Qvå Qvent*(1-ηFTX)

Qtvv uppvärmning tappvarmvatten

Qdr,el distrubition -och förluster , fastighetsel, FTX etc.

Qvå Värme som tillgodogörs från FTX, solfångare m,m

Qtilskott Värme som tillgodogörs från personer, belysning tappvarmvatten m,m.

Qsol Solenergi tillgodoser 15% totala värmebehovet under ett år Qsol=Qenergi*0,15

Qdr,el, driftel Den el som krävs för att driva pumpar och fläktar
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A*U 59,198 W/K

Qköldbryggor=5% av Um 0,005 W/K

Byggnadens Um=(A*U)/Aom 0,107 W/m
2
 K

S.113

Qenergi=Qtrans+Qvå+Qläck+Qtvv+Qdr,el-Qtillskott

Qenergi:8404+2504+1184,7+5250+2701-10275= 14418,8 kWh/år

Qenergi 14418,8 kWh/år

Qspecifikenergi=Qenergi/Aom 68,7 kWh/m
2
 år

Qt= ((A*U)*gradtimmar 8404 kWh/år

Qv=n*V*cp/3600*gradtimmar*1/1000 35771,4 kWh/år

Qvå=Qv*(1-ηFTX) 7154,3 kWh/år

Ql=0,04*Luftlälckage50Pa*Aom*cp/3600*gradtimmar*1/1000 1184,7 kWh/år

Qtvv=(25*210) 5250 kWh/år

Qdr,el, FTX 1501 kWh/år

Qdr,el, driftel 1200 kWh/år

Qdr,el=Qdr,el,driftel+Qdr,el,FTX 2701 kWh/år

Qhushållsel 9150 kWh/år

Qtillskott,el=70-80% av Qhushållsel omvandlas till värme:

9150*0,7= 6405 kWh/år

Qtillskott,människa=100W per människa

100W per människa*15 människor*8 timmar i per dag*5dagar i veckan*47veckor= 2820 kWh/år

1000

Qtillskott,vatten=Värmeeffekt av varmvattnet: 20% av Qtvv 1050 kWh/år

Qtillskott=Qtillskott,vatten+Qtillskott,människa+Qtillskott,el 10275 kWh/år
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