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HUR KÖPER MAN 
ETT PASSIVHUS?

•	 Be att få en energisamordnare genom hela projektet.

•	 Säkerställ vid upphandling att passivhuskriterier blir uppfyllda (vilket 
är det enda sättet att säkerställa energiprestanda).

•	 Begär energiberäkning med uppdelning på värme och el. Se över 
”Sveby Energiavtal 12”.

•	 Begär prisuppgift på helheten för en leverans av passivhus tidigt 
för att kunna jämföra leverantörer och ta ställning i ett tidigt skede. 
Gör en LCC-beräkning.

•	 Se över vad företagen har för erfarenhet, vad har de byggt tidigare?

•	 Ta ställning till vilka material, som används. Vad styr dina val? Ska det 
vara närproducerat, miljöcertifierat eller har du en annan ideologi? 
Om du väljer att gå efter Sunda Hus, Byggvarubedömning, begär 
komponentlistor - tappa inte bort det på vägen.

•	 Se över om komponenterna, som ska användas är certifierade 
och verifierade (se ”passipedia”, som listar beprövade, certifierade 
komponenter).

•	 Var så tydlig som möjligt med dina krav för ditt framtida hus.

Beställ färdighus från 
småhustillverkare

Anlita arkitekt samt 
byggmästare och använd 
lösvirke

Tänk på att

1HUVUDVAL

eller

2HUVUDVAL

Distributionen via:

Ta ställning till typ av energisystem för uppvärmning och 
tappvarmvatten. Dimensioneringen görs efter det att 
energiberäkningar gjorts för att matcha storlek och tidpunkt på 
energibehovet. Vid dimensionering, ha i åtanke att det handlar om 
låga effektbehov och korta uppvärmninsperioder.

Elvärme Vattenburen värme

•	 Elelement
•	 Solel
•	 El med särskild garanti
•	 El

•	 Solvärme + annan 
värmekälla

•	 Vattenburen el med 
egen solel

•	 Endast vattenburen el
•	 Pellets
•	 Ved
•	 Fjärrvärme
•	 Värmepump

eller

Om solel väljs, ta ställning till om dimensi-
onering ska göras efter eget behov eller i 
samarbete med energibolag för försäljning 
av överskott-el. Tänk på solskydd i tidigt 
skede, gör en behovsanalys av utvändig 
solavskärmning med hjälp av energiberäk-
ningsprogram samt solstudie.

Ventilationen Vattenburet system (vägg 
eller golv)eller

Energisystem

Vid dimensionering av valt energisystem behövs energiberäkningarna 
för huset och lastkurvor över året för att matcha behov och tillförsel 
på rätt sätt. I detta skede görs beräkningar på hur långt solvärme och 
solel räcker för det energieffektiva huset.

Noggranna analyser bör göras för att undvika varken onödiga 
installationer eller försörjningssystem

På den svenska marknaden finns det idag mycket litet utbud av teknik 
för uppvärmning (braskamin, värmepump, …) med låga effekter. En 
installation av direktverkande el kan tyckas vara både lättast och 
billigast för byggherren. Vill samhället/politiker vara delaktig i hur 
energibehovet tillgodoses? Vem hjälper byggherren eller byggföretag 
råd att göra val så att de energipolitiska besluten kan uppnås på sikt? 
De val, som framtidens byggherrar gör, påverkar på sikt:

•	 Ökat eller minskat elenergibehov i Sverige

•	 Ökad eller minskad småskalig, förnybar elenergi i Sveriges elnät 

•	 Möjligheten för fjärrvärmens utveckling/utbredning

Småhusbranschen står inför ett utvecklingsbehov om även 
primärenergibehovet i bebyggelsen ska minska. 

3STEG sy ihop byggnaden 
och energisystemet

Energi- och lastkurvor för 
dimensionering

Ta fram ordentligt underlag 
inför dimensionering av 
energisystem

 35 

sig detta beteende (särskilt i detta fall där vattenanvändningen debiteras individuellt). Även 
andra faktorer, som åldersfördelning, inkomstnivåer m.m., kan inverka och bidra till att 
nybyggda passivhus i allmänhet får lägre vattenanvändning. Att man bor i passivhus kan 
också vara korrelerat till en allmänt positiv syn på miljöhänsyn och energibesparing. Denna 
typ av aspekter är dock svåra att belägga och får betraktas som spekulationer. 

6.4 Årsvariation 
Hur husens effektbehov för uppvärmning och varmvatten varierar över året visas i figur 9. 
Dygnsmedeleffekten varierar relativt kraftigt och är i det närmaste en spegling av 
utetemperaturen. De fyra husen följer varandra mycket nära, vilket visar att man lyckats 
bygga fyra i det närmaste identiska hus. Skillnaden mellan den kalla och den milda vintern 
under året är mycket tydlig. I början av året är dygnsmedeleffekten ibland i nivån 25-30 
kW, medan den i slutet av året håller sig under 20 kW. Under de kallaste vinterdagarna drar 
husen därmed inte mer än några villor. På sommaren, när behovet endast är 
varmvattenberedning, är medeleffekten ca 5 kW. 

I figuren har även det beräknade effektbehovet för enbart varmvatten lagts in. Som 
nämnts tidigare bygger beräkningen på en antagen konstant kallvattentemperatur samt 
mätningar av varmvattenvolym och varmvattentemperatur. Effektbehovet är därför inte 
exakt, men ger en bild av hur fördelningen mellan värme och varmvatten ser ut. Tydligt är 
att varmvattenanvändningen (i volym och därmed i beräkningen även i energi) är så gott 
som konstant över året – varmvattenanvändning brukar annars ofta antas variera över året 
med lägst användning under sommaren (Frederiksen & Werner, 1993; Ek & Nilsson, 
2011). 

 
Figur 9. Dygnsmedeleffektens variation över året, tillsammans med 
utetemperaturen. 

6.5 Varaktighetsdiagram 
Ur ett värmelastperspektiv är det intressant att studera under hur lång tid olika effektnivåer 
används, vilket enklast görs i ett varaktighetsdiagram. I figur 10 visas husens 
varaktighetsdiagram med mätvärdenas fulla upplösning, 15 minuter. Det korta 
mätintervallet innebär att även varmvatteneffektens variation till stora delar fångas upp, 
och både höga toppeffekter och låga värden, ner mot noll, kommer med. Effekten är högre 

-10 

-5 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

Effekt, årsvariation 

Utetemperatur 
Hus 16 
Hus 17 
Hus 18 
Hus 19 
Varmvatten, medel 

Dygnsmedeleffekt, kW / Utetemperatur, °C 

Solinstrålningsanalys

Gör en 
solinstrålningsanalys 
och placera byggnaden 
så att solenergi kan 
utnyttjas
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