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Friendly Building har utvecklat ett eget modulsystem med en stomme av stål och betong. 

Volymelementen ska ge ett industriellt byggande men med total arkitektonisk frihet samt bygga på 

passivhusteknik. På så sätt kan byggpriserna hållas nere, projekttiderna kortas och vackra och 

energisnåla hus erbjudas. 

Villa Värmdö var företagets första projekt där tekniken och samarbetet med fabriken testades i 

skarpt läge. Att man valde att göra en villa beror på att projektet var tillräckligt stort för att kunna 

utväderas och göra relevanta mätningar på, men tillräckligt litet för att kunna finansieras av 

företaget. 

Friendly Buildings affärsidé är att bygga radhus, flerfamiljshus, hotell och förskolor med 

passivhusteknik. 

 

 

 

LÅGAN-programmet (program för byggnader med mycket LÅG energiANvändning) är ett 

nationellt program som drivs av Sveriges Byggindustrier med ekonomiskt stöd av 

Energimyndigheten. LÅGAN syftar till att stimulera energieffektiv ny- och ombyggnad, 

synliggöra marknaden för byggnader med låg energianvändning och bidra till ett brett utbud 

av aktörer som erbjuder produkter eller tjänster för lågenergihus och trygga beställare av 

sådana produkter och tjänster. 

www.laganbygg.se 

http://www.laganbygg.se/
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Sammanfattning 
Fastighetssektorn (bostäder och service) står för 40 % av Sveriges energianvändning och därför finns 

stor potential att spara energi genom att energieffektivisera bebyggelsesektorn.  

Projektet hade som mål att producera ett arkitektoniskt intressant passivhus byggt med hög 

industrialiseringsgrad. Detta för att visa branschen att det finns metoder att minska byggkostnaderna 

samtidigt som kvaliteten blir högre, energiförbrukningen mycket låg (max 15 kWh/m2,år för 

uppvärmningen) och projekttiden kort. 

Friendly Building bygger referenshuset i egen regi och projektleder konsulter för arkitektur, energi, 

konstruktion, el och vvs. En fristående entreprenör bygger i nära samarbete med Friendly Building 

volymelementen i en stål- och husfabrik och uppför samt färdigställer huset på byggplatsen. 

Det visade sig mycket snart att den form som vi önskade på huset inte var tillräckligt kompakt för att 

kunna göra ett passivhus. Likaså innebär sjöutsikten mot nordväst att fönsterplaceringen inte skulle 

bli optimal ur ett passivhusperspektiv. Vi valde då att sätta målet nollenergihus, men ändå utföra 

projektet som om vi skulle bygga ett passivhus, fast den specifika energianvändningen låg 3 kWh per 

m2 och år över passivhuskraven enligt PHPP-beräkningarna. 

Tyvärr nåddes inte de projekterade målen för nollenergihus eller specifik energianvändning på 22,8 

kWh/m2 per år. Huset har en uppmätt energianvändning på 42,8 kWh/m2 per år exklusive 

egenproducerad solel. Energianvändningen var 36,2 kWh/m2 per år inklusive egenproducerad solel. 

(räknat på att 30% av solelen går till uppvärmning)  Grundkravet är en årlig energianvändning på 27,5 

kWh/m2  inklusive egenproducerad solel enligt 50% av BBR 18.  BBR tillåter att den specifika 

energianvändningen reduceras med energi från i byggnaden installerade solceller till viss del. 

Tre faktorer orsakar den ökade energianvändningen och det är ett större luftläckage än projekterat, 

mycket smutsiga luftfilter i värmeväxlaren samt att vi fick sätta in en förvärmare istället för 

eftervärmare. I det aktuella huset kommer förvärmaren bytas ut mot en eftervärmare och rutiner för 

rengöring av luftfilter kommer att uppdateras vilket kommer att minska energianvändningen för 

uppvärmning. Vi tror därmed att huset kommer att dra 23,9 kWh/m2 per år exklusive 

egenproducerad solel, vilket ger med solel 16,7 kWh/m2 per år. 

Inga köldbryggor eller luftläckage vid modulskarvar påvisades vid termografering, vilket var en viktig 

milstolpe för projektet. Det visar att byggtekniken är lämpad för passivhus. 

Inneklimatet och luftkvaliteten var i stort sett bra med endast små avvikelser från krav avseende 

temperatur, relativ luftfuktighet och koldioxidhalt under den kalla årstiden.  

Den varma sommaren alstrade dock stundtals höga innetemperaturer på övervåningen.  

Radon, formaldehyd, kväveoxider och likande parametrar för luftkvalitet låg väl under ställda krav 

och gällande gränsvärden. 
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Bakgrund  
Fastighetssektorn (bostäder och service) står för 40 % av Sveriges energianvändning1 och därför finns 

stor potential att spara energi genom att energieffektivisera bebyggelsesektorn. Samtidigt efterfrågar 

byggherrar kostnads-effektivisering och kortade byggtider. 

Merkostnaden för passivhus kan uppgå till 8% jämfört med en konventionell husbyggnad2. 

Författarna av denna rapport anser att med dagens byggande är det relativt enkelt att klara en 

energianvändning som ligger på 50 % av kraven i BBR 18. Att komma under 50 % -nivån kräver dock 

mer och för att uppnå passivhusstandard måste okonventionella metoder för svensk byggmarknad 

praktiseras. Detta medför vanligtvis att kostnaderna ökar och att utbildningsinsatser är nödvändiga. 

Det fanns ett behov av att deltagande företag, konsulter och entreprenörer tillsammans skaffade sig 

kunskap om teknik, design, produktion och arbetsorganisation för att producera byggnader med 

önskad prestanda och utförande. 

Att bygga med standardiserade volymelement har fram till nu inneburit att de arkitektoniska 

kvaliteterna varit starkt begränsade3. Det här menar vi är möjligt att ändra på tack vare en 

genomtänkt och flexibel konstruktion samt en kompetent organisation. Ingrid Westman har utbildat 

och certifierat sig som passivhusexpert enl. IGPH (Den tyska/internationella standarden: Intresse 

Group Passiv Haus).  

 
Det som nu krävs är att byggherrarna inser de höga kvalitativa värdena denna byggteknik medför. Vi 

vill att byggherrar med mycket snäv ekonomi (t.ex vid studentbostadsbyggande och förskolor) förstår 

att de faktiskt har råd med passivhus med god arkitektur. Med vårt visningshus vill vi bygga upp ett 

förtroende för både passivhus och modulbyggande, och kanske också för ett mindre företag med en 

tjej som vd. Varför inte slå hål på alla fördomar på en gång! 

Projektet vill visa på möjligheten att med hög prefabriceringsgrad bygga prisvärda passivhus i 

Sverige. Vårt företag, Friendly Building, vänder sig främst till större förvaltare av hyresrätter och 

hotell. För att de ska våga anlita oss för det första projektet, vill de först se referensprojekt. Därför 

har vi tagit fram detta projekt som vi bekostar själva. Här kan vi visa byggkonceptet i stort, samt alla 

byggdetaljer. Vi kan provtrycka huset, för att se att skarvarna blir så täta som vi projekterat dem att 

bli. 

Friendly Building bygger referenshuset i egen regi och projektleder konsulter för arkitektur, energi, 

konstruktion, el och vvs. En fristående entreprenör bygger i nära samarbete med Friendly Building 

volymelementen i en stål- och husfabrik och uppför samt färdigställer huset på byggplatsen. 

                                                           
1
 Källa: Naturvårdsverkets hemsida: http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-

Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Energi/Energieffektivisering/Bostader-och-lokaler/ 

2
 Källa: Janson, U. (2008). Passive houses in Sweden-Experiences from Design and construction phase. Lund; 

The University of Lund, Division of Energy and Building design. Licentiate Thesis. 

3
 Källa: Boverkets hemsida: http://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2006/bostader_ 

byggda_med_volymelement.pdf 

http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Energi/Energieffektivisering/Bostader-och-lokaler/
http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Energi/Energieffektivisering/Bostader-och-lokaler/
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Det visade sig mycket snart att den form som vi önskade på huset inte var tillräckligt kompakt för att 

kunna göra ett passivhus. Likaså var sjöutsikten mot nordväst vilket innebar att fönsterplaceringen 

inte skulle bli optimal ur ett passivhusperspektiv. Vi valde då att sätta målet nollenergihus, men ändå 

utföra projektet som om vi skulle bygga ett passivhus, fast den specifika energianvändningen låg 3 

kWh/m2/ år över passivhuskraven enligt PHPP-beräkningarna. 

Vi vill visa konceptets duglighet att bygga snyggt, snabbt, snålt och väldigt hållbart. På så sätt vill vi 
bidra till att öka uppförandet av mycket energieffektiva hus i Sverige. 
 
Ett annat mål är att finna områden för förbättringsmöjligheter, exempelvis konstruktion eller 
projektorganisation samt att certifiera huset som ett passivhus. 
Demonstrationen riktar sig till allmänheten, byggherrar, entreprenörer och konsulter. Vi visar vår 

byggteknik så att andra ser möjligheterna med tekniken och så att de kan göra en egen bedömning 

av de tekniska lösningarna. 

Värmdö kommun där husets uppförs har inga energikrav på nya byggnader utöver BBR:s. 

 

Demonstrationsbyggnaden  
Detta referenshus är en fristående enfamiljsvilla i två plan på Värmdö, i Stockholms län. Byggarean är 

185 m2 och Atemp är 178 m2. BOA 180 m2 och plattan på mark 118 m2.  Huset bebos av 2 vuxna och 3 

barn i förskoleåldern. 

Ytterväggarna utgörs av lättreglar och högvärdig isolering vilket minimerar både köldbryggor och 

väggens tjocklek, tabell 1. Den diffusionatäta folien är placerad 100 mm innanför väggarnas 

invändiga ytskikt. Byggnadens lufttäthet är projekterad till <0,3 l/s m2. 

Tabell 1. Klimatskalets U-värden. 
 U-värde (W/m2K) Isolertjocklek (mm) 

Tak 0,055  350 

Yttervägg 0,09 400 

Golv i överhänget 0,09 400 

Bjälklag mot mark 0,1 400 

Ytterdörr 0,5  

Fönster (inkl karm och bågar) 0,7  

Genomsnittlig 

värmegenomgångskoefficient 

0,14  

 

Stommen består av stålpelare med betong i bjälklaget för en god ljudmiljö och stabilitet. Innergolvet 

ligger på ett uppreglat undergolv på betongbjälklaget (Nivells system). I utrymmet mellan golvet och 

bjälklaget dras installationerna fram. 

Fönster: Vetrex energisnålaste fönster, V90+, Figur 1 och tabell 2.  
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Figur 1. Detalj av fönster. 

 

Tabell 2. U-värde fönster, dagljusfaktor mm. 

 
 

Energitekniken som används är ett FTX-aggregat (Nilan Compact P) med motströmsvärmeväxlare och 

värmepump som återvinner energin i frånluften med en hög verkningsgrad, ca 90%. Det återvunna 

värmet överförs till tilluften och varmvattenberedaren med 180 liters volym. COP för värmepumpen 

är 2,8-3,9. Ventilationsflödet är injusterat till 0,35 l/(s m2) och tilluften distribueras i bostaden via 

tilluftdon i golven från InventiAir.  

Uteluften förvärms till ca 10 plusgrader före värmeväxlingen. Egentligen hade vi velat ha ett 

eftervärmningsbatteri men det missades i produktionen och fick sedan inte plats. Ett  

 

 

eftervärmningsbatteri ger en betydligt bättre värmeeffektfaktor, COP, för FTX-aggregatet än vad ett 

förvärmningsbatteri ger, se figur 2. I figur 2 visas hur COP sjunker med stigande utetemperatur. Med 

ett förvärmningsbatteri motsvaras utetemperaturen av temperaturen efter förvärmaren, det vill säga 

+ (7 -10) ˚C.  

Inblåsningstemperaturen låg under året mellan 13 – 32 0C, (kallt på sommaren och varmt på vintern). 
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Komplementvärme fås från termostatreglerad elburen golvvärme, 1200 kW, i vardagsrum/kök och 

små elradiatorer á 200-400 W per rum på övervåningen. Alla klinkergolv har komfortgolvvärme.  

Varmvattnet värms med hjälp av värmepump (0,3 kW) och elpatron (1,5 kW). 

Alla vattenarmaturer är snålspolande. 

Vid varm väderlek slår FTX-aggregatet per automatik över till kylning och utnyttjar värmet i frånluften 

för kylning av tilluften och värmning av varmvatten. 

Solcellerna på taket har en installerad effekt på 4,9 kW och beräknas ge 4000 kWh/år. 

 

              

Figur 2. Utdrag ur datablad för FTX-aggregatet Compact P.  COP sjunker avsevärt med stigande 

utetemperatur. Med en förvärmare installerad motsvaras utetemperaturen av luftens temperatur 

efter förvärmaren. I det aktuella huset är volymströmmen ca 223 m3/h. 
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Projektgenomförande 

 
Visningshuset stod färdigt i augusti 2013. Då hade projekteringen pågått till feb, produktion i fabrik i 
feb-maj, grundarbeten april-maj, montaget tog 2 dagar och färdigställande på plats i juni-aug. 
 
Vi började med att inviga huset med en stor fest för 70 personer i branschen (beställare på hyres-, 
förskole-, hotell- fastighetsbolag, samt arkitekter). Då fanns även representanter för de olika 
inbyggda produkterna på plats. Ett visningsrum iordningställdes med Energimyndighetens logga på 
väggen och materialprover på inbyggda material samt broschyrer och ritningar på komponenter och 
detaljer. 
 
Därefter visades huset för ytterligare ca 50 beställare och arkitekter under hela hösten, ofta i 
samband med lunchen, så det hanns med på en förlängd lunch. Vi var glada åt att intresset var så 
stort och vi fick så positivt gensvar. 
 
I slutet av oktober lades huset ut till försäljning och en familj nappade direkt. De flyttade in i 
december 2013. Mätningarna kom igång ordentligt i mars 2014. Efter att familjen flyttat in har fler 
visningar utförts, när kunder verkligen bett om det. Familjen tyckte att det var okey att vi kom och 
visade deras hus.  
 

 

Mätprogram energi och innemiljö 

Denna rapport redovisar mätningarnas omfattning samt de resultat som erhållits under husets första 
månader. Professor Folke Björk, byggnadsteknik på KTH, har varit bollplank för projektutvärderingen 
enligt Låganmodell. 
 

Energianvändning  

Elmätare 

Elmätare för värmeväxlaren, solceller, elgolvvärme och elradiatorer har installerats och läses av 

kontinuerligt. Mätningarna av elanvändningen skickas via en internetuppkoppling till en extern server 

där de lagras. Ezeio RF-moduler och elmätare från ABB C11 1-fas används för mätning och överföring 

till Ezesys server där elanvändningen loggas. 

Parallellt med internetuppkopplingen har elmätarna lästs av manuellt. 

Husets totala energianvändning och inmatning av egenproducerad el från solcellerna hämtas från 

elleverantörens hemsida. Solel exporteras till elnätet varvid en ersättning per kWh utgår till 

husägarna enligt avtal med nätägare tillika elleverantör. Avtalstypen är av typen elproduktion. Endast 

en liten fraktion av elproduktionen exporteras. Det mesta används internt. 

 

FTX-aggregat 

Ventilationsaggregatet är inställt på ett konstant luftflöde och fläktens effektbehov är 0,12 kW med 

aktuellt flöde. Före värmeväxlaren är en förvärmare installerad. Den värmer uteluften till ca 7- 10 ˚C 
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innan luften når värmeväxlaren. Värme i frånluften växlas över till den förvärmda uteluften med en 

motströmsvärmeväxlare. 

Varmvattenberedaren är en del av FTX-aggregatet och en värmepump utvinner värme ur frånluften 

och överför det värmet till dels varmvattenberedaren och dels tilluften. 

Varmvattenproduktionen mäts med en flödesmätare samt temperaturgivare på varmvatten- och 

kallvattenledning. Använd energi för uppvärmning av vattnet uppskattas från luft-vatten COP (ca 3,0) 

för värmepumpen. Tillskottet från elpatronen som värmer varmvattnet fås från elmätningen av 

värmeväxlaren. 

Temperaturgivare är även installerade i utelufts- till-, från- och avluftkanalerna. Data från 

temperaturgivarna och flödesmätaren för utgående varmvatten loggas på en server med tjänsten E-

logger. Tempgivarna är av typen Dallas 1-wire PRO givare som kopplas till Logger 2020 vilken i sin tur 

skickar mätdata via internet till E-logger.se. Flödesmätaren är av typen Qn 2,5 med turbin, 

beröringsfri mätning. Den loggas via en högupplöst pulsutgång. 

Solceller 

Fabrikatet är CentroSolar Professional från Tyskland med en installerad effekt på 4,9 kW. 

Verklig elproduktion är reducerad av att solcellerna skuggas av träd i vissa lägen. Några av träden 

avverkades under sommaren vilket gav en märkbart förbättrad elproduktion. Första året var 

solelproduktionen 3923 kWh. 

 

Innemiljö 

Tabell 3 visar vad som mäts i de olika mätpunkterna samt på vilken höjd över golv mätningarna sker. 

Mätpunkternas placering visas i bilaga 1. I två punkter har temperatur loggats på höjderna 0,1 och 

1,1 m ovan golv, se tabell 3. De övriga temperaturgivarna hängdes upp på höjden 1,5 m över golv 

med anledning av de små barnen som bor i huset. Huset var under det första året sparsamt möblerat 

vilket gjorde det svårt att hitta platser där temperaturgivarna kunde fästas 0,6 m över golv och där 

barnen med säkerhet skulle låta givarna var ifred. Den högre höjden kompenserades med att placera 

givarna nära yttervägg istället.  
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Tabell 3. Mätpunkter och mätparametrar i huset. Mätpunkterna finns markerade i ritningar i bilaga 1. 

 
Mätpunkt 
 

Temp 
(˚C) 

Fukt 
(%RH) 

Radon 
(Bq/m3) 

CO2 
(ppm) 

Form- 
aldehyd 
(μg/m3) 

NOx Parti
klar 

A 0,1 + 
1,1 m 

0,1+ 
1,1 m 

 0,8 m    

B     1,5 m 1,5 
m 

 

C golvyta golvyta      

D 1,5 m 1,5 m      

E   2,0 m     

F 1,5 m 1,5 m  1,5 m    

G 0,1 + 
1,1 m 

0,1 +  
1,1 m 

     

H 1,5 m 1,5 m      

I 1,5 m 1,5 m      

J Golv golv      

K   2,0 m     

L    1,5 m    

M Under  
Golv 

Under 
golv 

     

N    0,7 m    

 

För de av parametrarna vilka mäts kontinuerligt under ett år sker registrering av data med 30 

minuters intervall. Parametrarna är luftens temperatur, relativ luftfuktighet och koldioxid. 

Lufttemperaturer har även mätts av InventiAir vid ett tillfälle i februari 2014. Dessa mätprotokoll 

redovisas i bilaga 2.  
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Projekterade värden 
 

Tabell  4. Projekterad energiprestanda. 

Fastighetselen är projekterad till 0 kWh. 

 

 

 

Mål och utfall energianvändning 

Ett mål är att energianvändningen för uppvärmning ska vara max 18 kWh/m2/år exklusive 

egenproducerad solel ett normalår. Inklusive egenproducerad solel förväntades huset vara ett 

nollenergihus med avseende på värmebudgeten. 

Andelen solel som används av värmesystemet i ett bostadshus kan uppskattas till ca 30%, pers 

kommunikation med Eje Sandberg4. Detta är en grov uppskattning, och vi har inte hittat bra riktlinjer 

för hur man ska förhålla sig till solelsproduktion. 

Det verkliga specifika värmebehovet under husets första år blev 36,2 kWh/m2 per år med 30% av 

egenproducerad solel inräknad, tabell 5 och 6. Det är högre än grundkravet på 27,5 kWh/m2 per år. 

Den specifika energianvändningen exklusive solel uppmättes till 42,8 kWh/m2 per år, tabell 5 och 6.  

                                                           
4 Källa: E Sandberg, styrelseledamot Centrum för Nollenergihus, www.nollhus.se. 

 

Energi      

Årlig energiprestanda Uppvärmning  18 kWh/m2 Atemp  

  Fastighetsel 0 kWh/m2 Atemp  

  Varmvatten 4,8 kWh/m2 Atemp  

  Komfortkyla 0 kWh/m2 Atemp  

  Hushållsel  30 kWh/m2 Atemp  

  Solcellernas produktion  22,5 kWh/m2 Atemp  

        

Övriga parametrar     

Ventilation  Verkningsgrad återvinning  90,0   

Fläkt SFP      

Pannor  Verkningsgrad panna     

Värmepump  SPF  2,8   

Lufttäthet  Byggnadens lufttäthet projekterat värde vid 
+/- 50 Pa <0,3 l/s m2 
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Det faktum att luftläckaget är större än projekterat ökar det specifika värmebehovet med ca 

7 kWh/m2/ år under ett normalår beräknat enligt PHPP. Förvärmaren försämrar FTX-aggregatets 

värmeutbyte avsevärt och vid en service utförd i mars 2015 av Nilans egen serviceman upptäcktes att 

luftfiltren i FTX-aggregatet var svårt igensatta av smuts.  

Vid rengöring av filtren ökade tillufttemperaturen från 19 ˚C till 27 ˚C momentant, dvs Δt = 8 ˚C.        

En grov uppskattning av det försämrade energiutbytet från värmeväxlaren görs här nedan.  

Utetemperaturen vid tillfället för filterrengöringen var ca 4 ˚C och förvärmaren var avstängd.  Luftens 

densitet sätts till 1,2 kg/m3 och luftflödet är 223 m3/ h. Medeltemperaturen under sex av det 

uppmätta årets (november till och med april) månader är ca 4 ˚C. Tilluftens energiinnehåll ökade 

efter rengöringen med ca (8 ∙ 1,2 ∙ 223 ∙ 24)/3,6 = 14,3 kWh per dygn. På 6 månader blir det (6 ∙ 30 ∙ 

14,3) = 2574 kWh. Det motsvarar en minskning av den uppmätta specifika energin med ca 14,5 

kWh/m2 per år. I tabell 6 visar den sista kolumnen vad denna grova uppskattning innebär för den 

uppmätta specifika energianvändningen när luftfiltren är smutsiga. 

De tre faktorerna; luftläckage, förvärmare och smutsiga luftfilter kan till största delen svara för 

avvikelsen på 36,2 kWh/m2/år från målet om att huset ska vara ett nollenergihus.   

För husets framtida drift så har brukaren nu förstått att de ska kontrollera filtren 1 ggr/månad för 

säkerhets skull. Vi kommer att ta bort förvärmaren och istället sätta in en eftervärmare som blir 

synlig i rummet (estetiken har nu fått underordnad betydelse). Det innebär att vi skulle få ner 

förbrukningen  

Lågans krav på att den specifika energianvändningen ska vara 50% lägre än BBR 18 uppfylls inte helt 

avseende värmebehovet. Enligt BBR 18 får byggnadens specifika energianvändning högst vara 55 

kWh/ m2 golvarea för enfamiljsbostäder med direktverkande elvärme som huvudsaklig 

uppvärmningskälla. BBR tillåter att den specifika energianvändningen reduceras med energi från i 

byggnaden installerade solceller till viss del. 
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Tabell 5. Energianvändning månadsvis med uppföljning under ett års drift. 

 
Månad- år 

Uppvärmning 
kWh 

Varmvatten 
kWh 

Komfortkyla 
kWh 

Hushållsel 
kWh 

Solel 
kWh 

Mars-2014 768 40,0 0,0 879 221 

April 530 38,0 0,0 673 531 

Maj 351 38,0 0,0 510 608 

Juni 202 32,0 0,0 841 660 

Juli 16 26,0 275,0 345 784 

Aug 41 25,0 238,0 378 589 

Sept 178 21,0 0,0 429 376 

Okt 214 42,0 0,0 792 84 

Nov 655 43,0 0,0 734 23 

Dec 1264 47,0 0,0 841 12 

Jan-2015 1315 92,0 0,0 853 14 

Feb-2015 1034 87,0 0,0 688 21 

Totalt 6568 531 513 7963 3923 

Total  
kWh/m2 

36,9 3,0 2,9 44,7 22,0 

Den totala produktionen av solel redovisas i tabellen.  Huset bedöms inte ha någon fastighetsel. 

 

Tabell 6. Jämförelse mellan projekterad och uppmätt årlig energiprestanda. 

Den sista två kolumnen visar en mycket ungefärlig korrigering av energiåtgången vid rengjorda 

luftfilter samt rengjorda luftfilter ihop med borttagen förvärmare, utan eftervärmare istället. 

 

Projekterad 
kWh/m2/år 

Atemp 

Uppmätt 
kWh/m2/år 

Atemp 

Specifik energi 
grovt korrigerad för 

smutsiga filter. 
kWh/m2/år 

Specifik energi 
korrigerad för rena 

filter och ingen 
förvärmare 

Uppvärmning  18 36,9 22,4 18 

Varmvatten 4,8 3 3 3 

Komfortkyla 0 2,9 2,9 2,9 

Hushållsel  30 44,7 44,7 44,7 

30 % av solcellernas 
elproduktion  6,8 6,6 6,6 

 
6,6 

Energi enligt BBR  22,8 42,8 25,4 23,9 

Energi inklusive solel 
enligt BBR 16 36,2 21,7 

 
16,73 
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Hushållselen stod för 45 kWh/m2 år vilket är högt över projekterat värde. Avvikelsen beror på att 

kommunens avloppspump är inkopplad på fastighetens elnät (s.k. LPS-pump). Den togs inte med vid 

projekteringen av hushållselen men den ingår däremot i mätningarna av hushållsel. LPS-pumpen har 

ett högt fall att pumpa emot. Elen till LPS-pumpen anses här inte ingå i hushållsenergin. (LPS är en 

avloppspump som ägs av Värmdö kommun och som är inkopplad elektriskt på husets elcentral.) 

I slutet av december 2015 höjdes varmvattenberedarens temperatur från 40 grader till 45 grader 

vilket återspeglas i den ökade elanvändningen för varmvatten januari och februari 2015. Legionella 

avdödas i varmvattenberedaren genom att vattnets temperatur höjs till 60 ˚C var 4:e dygn. 

 

Mål och utfall innemiljö 

Innemiljön ska uppfylla IGPH:s och BBR:s krav för termisk komfort. Den relativa luftfuktigheten ska 
ligga på 30-60 % RH. 
Klimatskalets täthet ska uppgå till max 0,3 omsättningar/ timme vid 50 Pa tryckdifferens mellan ute 
och inne. 
Byggfukten ska hållas låg i väggar, golv etc. under byggtiden.  
 

Termisk komfort 

Resultaten visar att temperaturgradienterna är mycket små både horisontellt och vertikalt och att 

det kan vara något varmare vid golvet än på 1,1 m höjd över golvet. Den vertikala gradienten är ca 

1,5 grad i normalfallet vilket uppfyller kraven med marginal. 

Golvens temperatur ligger mellan 18,5 och 20,5 ˚C på vintern. Gränsvärdet är satt till 19 ˚C. 

Lufttemperaturerna ligger mellan 19 – 21,5 ˚C vintertid. Den operativa temperaturen mättes vid ett 

tillfälle i februari 2015 till 19,6 – 21,0 ˚C, se bilaga 3. Sommartid, under årets värmebölja, kom 

innetemperaturerna under ett par timmar upp i 35 ˚C på övervåningen vilket är långt över 

gränsvärdet 26 ˚C. Temperaturer över 26 ˚C uppmättes under någon dag vid värmebölja. Vid över-

temperaturer vädrades överskottsvärmen ut via fönster och dörrar. I huset finns ingen 

solavskärmning alls vid fönstren. Om gardiner hängs upp i de soligaste fönstren så minskar 

övertemperaturerna och även behovet av kylning markant. 

Thermografering av köldbryggor har utförts och visar på visst värmeläckage runt ytterdörren och 

några altandörrar. Husets modulskarvar utgör inga köldbryggor och är helt täta, bilaga 3. 

Luftens relativa fuktighet varierar med årstiden och väderleken mellan 26 – 73 %RH. Det är torrare 

på vintern och fuktigare på sommaren. Resultaten ligger något utanför målintervallet 30 - 60 %RH.  

Luftrörelse vid tilluftdonen var 0,009-0,066 m/s och ligger klart under gränsvärdet, bilaga 3. 

Luftkvalitet 

Mängden koldioxid i inomhusluften överskrider gränsvärdet 1000 ppm i föräldrarnas sovrum när 

flera barn och de vuxna sover tillsammans där. Enbart två vuxna och ett barn alstrar halter på ca 950 

ppm över ett 12-timmars medelvärde. I det lilla sovrummet för barn låg halten CO2 på 815 ppm och i 

det större var halten 1030 ppm. Den högre halten kan orsakats av koldioxidmätarens placering 
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relativt tilluftdonet som var övermöblerat med en barnsäng vilket hindrade luftomblandning vid den 

plats där mätaren placerades, bilaga 1.  

I vardagsrummet där familjen vistas mest kom koldioxidhalterna upp i 770 ppm över ett 12-timmars 

medelvärde under den kalla årstiden. 

OVK visar på ett friskluftflöde på 0,35 l/s per m2 golvarea vilket uppfyller kraven. Protokoll återfinns i 

bilaga 4. 

Halten av formaldehyd är 10 μg/m3 i inomhusluften. Protokollet finns i bilaga 5. 

Kvävedioxidmätningen gav resultatet 6,5 μg/m3 och kväveoxidhalten var < 12 μg/m3. Klart under 

Naturvårdsverkets miljökvalitetsnorm vilket även var förväntat med tanke på fastighetens havsnära 

placering i område med mycket sparsam lokaltrafik, bilaga 6. 

Radonmätningen är slutförd och resulterade i 40 Bq/m3, bilaga 7. 

 Resultatet av lufttäthetsmätningen gav vid handen ett läckage på q50 = 0,36 l/s m2 vilket är 

betydligt högre än projekterat värde och ställda krav, bilaga 8. De huvudsakliga läckageställena anges 

i mätprotokollet till genomföringar i byggnadsskalet och bvid skarvning av den diffusionstäta folien 

över betongplattan samt läckage mellan dörrkarm och dörrblad. 

Byggfukt 

Fuktigheten under det uppreglade golvet mättes med start i december 2013. Då var den ca 22 %RH 

under vinterförhållanden. Fuktigheten varierade med inneluftens fuktighetsgrad. Ingen uttorkande 

byggfukt med ursprung från betongbjälklaget kunde påvisas. Inget inbyggt trä eller plastmatta på 

betong finns i konstruktionen varför fuktskador av den typen inte är aktuella.  

Buller 

Kraven på buller från installationer uppfylls inte medan kraven på ljudisoleringen mellan olika rum 

uppfylls med marginal. Åtgärder för att uppnå ljudkraven på installationer kommer att vidtas i 

kommande projekt. Utvärdering av efterklangstid är inte aktuellt i ett enfamiljshus. Mätprotokollen 

återfinns i bilaga 9. 

Ljus 

Ljusmätningar visar att dagsljuset i de flesta fall ger tillräckligt med ljus. Ljusförhållandena bedöms 

vara mycket goda i huset, bilaga 3. Eftersom detta är en villa så ingick ingen belysning i projektet, 

utan familjen har själv installerat lampor. 

Enkät 

En enkät (Stockholmsenkäten) som familjen besvarade i februari 2015 visar att de är nöjda med 

inneklimatet och luftkvaliteten i stort, se bilaga 10. På sommarhalvåret blir temperaturerna för höga 

på övervåningen och ibland upplever de att luftkvaliteten i föräldrasovrummet är lite sämre. 

Lite drag kan upplevas vid golvinblåsningen i sovrummen men i övrigt är huset fritt från drag.  

De tycker att de kan påverka ventilationen, temperaturen och luftkvaliteten till viss del.
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Finansiering 

Merkostnader 

Tabell 7. Merkostnader för husets energieffektivitet. 

Klimatskärm  

  Förklaring Kostnad (kr) 

Fönster 0,7 i U-värde 20000 

Dörrar Edux ist.f Sweedoor för bättre U-värde 10000 

Takisolering PIR-isolering 10000 

Väggisolering PIR-isolering, extra tjocklek 150 mm 50000 

Vatten 

  Förklaring Kostnad (kr) 

Snålspolande   2000 

Solceller   130 000 

Värme 

  Förklaring Kostnad (kr) 

Verkningsgrad    

Annat:    

Ventilation 

  Förklaring Kostnad (kr) 

FTX-aggregat  Verkningsgrad 96-100 % 20000 

Annat:  Golvdon med styrning av luftström 20000 

Övrigt  

  Förklaring Kostnad (kr) 

Vitvaror  Energiklass A++ 10000 

Styr och övervakning Fjärravläsning av elförbr. Fastighetsel 40000 

Annat:  Projektering, utbildning 300000 

 

 

 

 

 

Merkostnaderna för detta hus, tabell 7, jämfört med ett konventionellt hus tycker vi är rimliga med 

tanke på vad klimatförändringar orsakade av koldioxidutsläpp kostar. Vad är prislappen på klimatet? 

Friendly Building vill enbart bygga passivhus och det vill vi göra med hög kvalitet och till så låg 

kostnad som möjligt.  

 

Total merkostnad kr 612000 

Total investeringskostnad kr 5.000.000 

Total investeringskostnad kr/m2 27 778 

Total merkostnad % 12,2 % 
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Nyhetsvärde och informationsspridning 

Friendly Building har härmed visat att det inte är ett motsatsförhållande mellan industriellt byggande 

(volymelement) och god arkitektur och låg energiförbrukning (passivhusnivå).  

Intresset har varit mycket stort att komma och titta på huset. Det har lett till flera projekt, bl.a. en 

förskola i Vendelsö som stod klar i augusti 2014 och ett stort projekt åt ByggVesta med 76 

hyresrätter med inflyttning i januari 2016. Detta projekt förväntas bli det första flerfamiljshus som 

certifieras med IGPH.  Flera tidningar har uppmärksammat oss. Här är ett exempel:   

Artikel i SvD Näringsliv 2013-11-28: 

Energisnålt och billigt inte omöjligt  

Energisnålt till lägre kostnad - låter det som en omöjlig ekvation? Ingrid 
Westman, vd för Friendly Buildings, fick ned byggkostnaderna genom att flytta 
produktionen till Polen.  

 

FOTO: TOMAS ONEBORG/SVD.  

28 november 2013 kl 08:29  

Ingrid Westman startade för ett år sedan företaget Friendly Building med målet att bygga 
energisnåla och snygga bostäder till en låg kostnad. Resultatet: bostäder som drar 0-25 
kilowattimmar per kvadratmeter och år i uppvärmning med mera (att jämföra med Boverkets  
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byggregler som sätter maxgränsen vid 55 kilowattimmar per kvadratmeter och år, och uppåt 
beroende på bland annat uppvärmningsform) till en byggkostnad av 13 000 kronor per 
kvadratmeter. 

"Vi kan bygga energisnålt i Sverige. Det gäller bara att lägga manken till". 
Ingrid Westman. 

Byggkostnaden är betydligt lägre än den genomsnittliga, som ligger på 26 502 kronor per 
kvadratmeter lägenhetsarea enligt SCB:s senaste siffror för 2011. Hus är vanligtvis ännu 
dyrare, liksom att bygga i Stockholm.  

– Vi kan bygga energisnålt i Sverige. Det gäller bara att lägga manken till, och då är det inte 
mycket dyrare. Om man har ett lager till av isolering spelar ingen egentlig roll för kostnaden, 
säger Ingrid Westman, 

Men att jämföra byggkostnader är vanskligt, vilket inte minst artikeln bredvid visar. Friendly 
Buildings kostnad inkluderar inte så kallad grundläggning. Tas kostnaden för att gräva och 
gjuta bottenplatta med ökar totalen till omkring 15 000 kronor, vilket fortfarande en lägre 
kostnad än genomsnittet. 

Den främsta anledningen till att byggkostnaden hålls nere är, enligt Ingrid Westman, att 
huset byggs i fabrik i stället för på plats, och med insatsvaror inköpta i Polen. 

– 30 procent av de svenska byggkostnaderna är svinn, spill och förgävesjobb, och det 
minimerar vi genom att bygga i en fabrik, säger Ingrid Westman. 

Hittills står en villa byggd av Friendly Building klar, och ytterligare en är under produktion. 
Det finns även planer på att bygga radhus, lägenheter och förskolor. Bostäderna byggs i en 
fabrik i Gdansk, i Polen, och fraktas sedan i moduler till Sverige. Ett hus kan bestå av sex 
moduler som sätts ihop likt ett dockskåp. 

Anledningen till att bostäderna byggs i Polen och inte i Sverige är, enligt Ingrid Westman, att 
personalkostnader och framför allt materialkostnader är billigare där. 

– I dag råder det i praktiken monopol på byggmaterialmarknaden i Sverige. Det finns väldigt 
få oberoende operatörer. En gipsskiva här kostar dubbelt så mycket som i Polen. Det är ingen 
skillnad på produkterna, men prisskillnaden är lika stor på nästan alla de enkla 
byggmaterialen. 
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Diskussion och slutsatser 

Enskilda misstag i byggrutinerna på byggplatsen orsakade luftläckage i den diffusionstäta foliens 

skarvar på bottenplattan samt vid inkommande installationer i plattan. Rutinerna kommer att 

förbättras för att inte upprepa problemen i kommande projekt. Montaget av ytterdörr och 

altandörrar ses över till framtida projekt, samt en diskussion förs med dörrleverantören för att få till 

ännu bättre produkter. 

Hela den övriga klimatskärmen uppfyller de högt ställda kraven på isolering och täthet tack vare ett 

väl utvecklat volymelement, en högkvalitativ produktion i husfabriken och montage på plats. 

Husets förhöjda energiåtgång kan inte enbart förklaras med att luftläckaget blev 20 % högre än 

projekterat. FTX-aggregatet har inte fungerat med tillfredsställande verkningsgrad dels beroende på 

starkt smutsade luftfilter samt installationen av en förvärmare istället för en eftervärmare .  

Fortsättningsvis installeras eftervärmare på fabrik och är inte något som ska lösas på plats i Sverige. 

På så sätt kommer vi undvika att de inte får plats och en annan lösning tvingas fram. 

Med dagens intermittenta städvanor kan FTX-aggregatets luftfilter behöva rengöras med mindre 

intervall än hittillsvarande rekommendationer. Rutiner för rengöring av filter kommer att utvärderas 

och uppdateras utifrån de erfarenheter vi fått av detta projekt. 

I det här specifika huset kommer förvärmaren att tas bort och en eftervärmare att installeras för att 

förbättra FTX-aggregatets verkningsgrad. 

Med dessa två åtgärder samt komplettering av inredningen med fönstergardiner är vi övertygade om 

att den specifika energin kommer att minska till nära den projekterade nivån. 

Vi efterlyser tydligare riktlinjer för hur man ska räkna med solel. 

Vi inser också vikten av att mäta förbrukningar för att hitta både byggfel och brukarfel. Därför 

kommer vi att införa det i alla våra projekt. 
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Bilagor 

Bilaga 1.  Planritningar med mätpunkter. 

Bilaga 2. InventiAir, temperaturgradient. 

Bilaga 3. WSP, Operativ temperatur, Luftrörelser, Ljus, Strålningstemperaturassymetri, Partiklar, 

Thermografering och köldbryggor. 

Bilaga 4. Blixt, OVK. 

Bilaga 5. Kwiir, Formaldehyd. 

Bilaga 6. IVL, NOx. 

Bilaga 7. MRM konsult, Radon. 

Bilaga 8. Husmiljö, Luftläckage. 

Bilaga 9. ACAD International, Ljudmätning. 

Bilaga 10. Stockholms innemiljöenkät, Enkät. 
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LÅGAN (program för byggnader med mycket LÅG energiANvändning) är ett samarbete mellan 

Energimyndigheten, Boverket, Sveriges Byggindustrier, Västra Götalandsregionen, Formas, 

byggherrar, entreprenörer och konsulter med syfte att öka byggtakten av lågenergibyggnader. 
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