
 

 
 

 
 

 
Brf Notuddsparken i Västerås är ett energihusprojekt där siktet är inställt på FEBY18 GULD 
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Energihus FEBY18 GULD 
(Passivhus)  

Husen i Brf Notuddsparken byggs med 
passivhusteknik och med målsättning att 
klara energihusstandarden FEBY18 
GULD. När byggnader uppförs med 
passivhusteknik är det viktigt att de 
boende har förståelse för värmesystemet 
och medverkar till att systemet kan 
leverera god funktion. Därav denna 
informationstext. 

 

 

Du är en del av systemet 
I ett hus baserat på passivhusteknik är du en del av värmesystemet. Systemet räknar med att du lever i 
bostaden och räknar med värmen som din aktivitet genererar. Matlagning, dataspel, TV-tittande. Allt generar 
värme som systemet nyttjar. Detta i kombination med extra välisolerade väggar och fönster medför att endast 
en liten värmemängd behöver tillföras för att värma bostaden till önskad temperatur. 

Att endast en liten värmemängd behöver tillföras möjliggör att denna värme kan tillföras via luften in i 
bostaden och inga vattenradiatorer behövs. Att värma via tilluft medför begränsningar i tillförd värmemängd 
och ställer höga krav på klimatskalets isolering. Därför är det ovanligt att värma på detta sätt i ”vanliga” hus. 
Den största fördelen med systemet är att det går åt väldigt lite värmeenergi för att värma bostaden. En trevlig 
bieffekt är att man slipper skrymmande vattenradiatorer som stjäl yta och försämrar möblerbarheten. 

Extraläsning: I Brf Notuddsparken byggs väggar med extra mycket isolering för att komma ner i U-värde under 
0,12 W/m2 K. Och fönster med genomsnittligt U-värde under 0,85 W/m2 K. För att klara FEBY18 GULD krävs, 
jämte andra krav, ett värmeförlusttal (VFT) på max 14 W/m2 Atemp. Detta ska jämföras med ett vanligt nybyggt 
hus som kan ligga på drygt 20 W/m2 Atemp. 

 

Värmereglering 
I varje bostad sitter ett värmebatteri (vattenburet) som värmer 
tilluften. Via detta batteri kan du reglera rumstemperaturen i 
bostaden. Du reglerar temperaturen genom att vrida på 
termostaten. Eftersom värmebatteriet i bostaden ska samverka 
med det centrala värmeaggregatet som i sin tur påverkas av 
övriga bostäder kan det ta lite tid innan husets värmesystem är 
injusterat till belåtenhet. Kanske mer än 12 månader. Det kan 
också hända att systemet inte klarar att värma bostaden fullt ut 
de allra kallaste dagarna på året. Extra känsligt blir det om det är 
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långvarig kyla och om du varit bortrest och inte bidragit till uppvärmning. Då återstår värmeljus och kofta. 
Alternativt laga mat eller bjuda hem vänner som kan hjälpa till att värma lägenheten med sin blotta närvaro. Vi 
tror att detta är extremt sällsynta tillfällen som kanske aldrig inträffar. Men systemet med luftburen värme är 
mer känsligt för långvarig sträng kyla än vad ett system med vattenradiatorer är. 

Extraläsning: Det centrala fläktaggregatet levererar förvärmd tilluft ut till varje lägenhet. Temperaturen på 
tilluften varierar med utomhustemperatur men grundprincipen är att ingen ska få för varm luft till lägenheten. 
Då är enda möjligheten att sänka rumstemperaturen genom att öppna fönster, vilket motverkar 
värmesystemet. Man kan säga att det är den bostadsinnehavaren som vill ha det svalast som bestämmer 
grundtemperaturen på tilluften. Låt säga att tilluften ligger på +18 °C. Via lägenhetsbatteriet kan sedan 
temperaturen på tilluften höjas till t ex 30 °C om det är vad som krävs för att värma bostaden till önskad 
temperatur. Det finns effektbegränsningar i lägenhetsbatteriet därför är det viktigt att grundvärmen är 
tillräckligt hög så inte lägenhetsbatteriet får göra hela jobbet. De kallaste vinterdagarna kanske 
grundtemperaturen måste ligga på 25 °C. Men återigen, om systemet börjar skicka ut luft med för hög 
grundtemperatur kommer vissa lägenhetsinnehavare börja öppna fönster för att sänka inomhustemperaturen. 
Detta är ett injusteringsarbete och en balansgång som kommer kräva kontinuerlig dialog med de boende och 
även acceptans från de boende. Det kan ta lite tid att hitta den optimala styrningen. Kanske räcker det inte med 
en eldningssäsong. 

 

Tröghet 
Då systemet totalt sett har en relativt liten värmeeffekt finns en stor tröghet i systemet. Det går inte att vrida 
på termostaten till max och tro att rumstemperaturen ska stiga på 5 min. Det kan ta timmar. Det är viktigt att 
du är medveten om denna tröghet och inte börjar leva i otakt med systemet. Detta kan inträffa om du t ex 
lagar middag på kvällen. Du tycker det blir för varmt i bostaden och sänker termostaten till minimum. Långsamt 
under natten svarar systemet på sänkningen och på morgonen tycker du det är för kallt i bostaden. Då höjer du 
temperaturen till maximum men inget händer förrän du lämnat bostaden och åkt till arbetet. När du kommer 
hem upplever du att det är varmt och ”instängt” i bostaden. Då sänker du temperaturen till minimum och 
öppnar balkongdörren. Och så fortsätter du och systemet leva i otakt. Lösningen är att göra små justeringar och 
vara medveten om systemets tröghet. Förekomma systemet. Kanske t o m låta det vara lite för varmt några 
timmar på kvällen för du vet att värmen kommer sjunka under natten. 

Extraläsning: Värmebatteriet i lägenheten drivs av varmvatten. 
Framledningstemperatur och tryck kan regleras för att få ut mer 
värmeeffekt. Men detta påverkar dock ledningsförluster, så det är bra att 
undvika onödigt högt tryck och framledningstemperatur. Systemet kräver 
intrimning och tålamod från de boende under injusteringsperioden.  

 

Värmeåtervinning 
Tack vare ett centralt värmeåtervinningssystem nyttjas värmen i frånluften 
för att värma upp tilluften. Därför ska du endast i undantagsfall vädra/kyla 
bostaden genom att öppna fönster vintertid. När du gör detta kan inte 
dina grannar, som kanske har större värmebehov, dra nytta av din 
överskottsvärme. Systemet gillar att du planerar. T ex om du vet att du ska 
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ha gäster är det perfekt om du i förväg sänker temperaturen i bostaden genom att vrida ner termostaten. 
Några timmar senare stiger temperaturen men eftersom du tidigare sänkt slipper du öppna fönster och all 
värme som du och dina gäster genererar hjälper till att värma dina grannars bostäder. Till skillnad från om 
denna värme försvunnit ut i natten via balkongdörren.  

I det centrala fläktaggregatet sker värmeåtervinningen. Systemet är dimensionerat för att klara att återvinna ca 
85 % av värmeenergin i frånluften. Även luften via spiskåpan nyttjas för värmeåtervinning. Därför är det extra 
viktigt att fettfiltret i spiskåpan är i gott skick och korrekt monterat. Om inte, finns risk att fettpartiklar följer 
med luften hela vägen till ventilationsaggregatet och bidrar till att filter sätts igen i förtid. 

 

Spiskåpan 
Spiskåpan har ett grundflöde och fungerar som en del av ventilationssystemet när kåpan är inaktiv. När kåpan 
aktiveras ökar luftflödet kraftigt och även tilluften ökar för att motverka att det blir undertryck i bostaden. Den 
primära funktionen är självklart användning vid matlagning för att minska mängden matos i rummet. Men 
funktionen kan även vara praktisk att nyttja vid tillfällen då högre luftomsättning i bostaden är önskvärd. T ex 
vid tillfällen då många personer vistas i bostaden. Om luftomsättningen ökas genom att aktivera spiskåpan kan 
all värme återvinnas i aggregatet till skillnad från om ökad luftomsättning uppnås genom vädring. Vid aktivering 
av spiskåpan fördubblas nästan luftomsättningen i bostaden! Om behov av ökad luftomsättning i bostaden ej 
föreligger är det viktigt att stänga spiskåpan efter matlagning. Även om det mesta av värmen återvinns leder 
det ändå till onödiga värmeförluster att överventilera bostaden. 
 
Det är viktigt att rengöra spiskåpans fettfilter regelbundet. Igensatt filter medför kraftigt försämrad funktion. 
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Vädring 
Under sommaren kan du med fördel vädra för att undvika övertemperatur. Mest effektivt är att öppna två 
fönster i olika väderstreck för att skapa korsdrag i bostaden. Under vinterhalvåret däremot ska bostaden vädras 
minimalt. Luftomsättningen är anpassad för att inte vädring ska behövas. Luften som kommer via tilluftsdonen 
är dessutom filtrerad och innehåller färre partiklar än uteluften genom det öppna fönstret. Om det absolut 
behöver vädras så öppna fönstren på vid gavel en kort stund för att snabbt ersätta luften i lägenheten och 
stäng sedan helt efter någon minut. Det absolut sämsta sättet att vädra och som kraftigt motverkar systemet är 
att vädra vintertid genom att ställa ett fönster på glänt. Det är väldigt dåligt för systemet och om du ser en 
granne som gör på detta sätt så bör du uppmärksamma styrelsen på detta. Energimässigt är det ungefär lika illa 
som att låta varmvattnet stå och rinna. Värmesystemet klarar kanske att hålla önskad temperatur i bostaden 
trots att ett fönster står på glänt. Men det går åt mängder av energi helt i onödan! Eftersom värmeenergin 
ingår i avgiften blir den här typen av värmeslöseri på hela föreningens bekostnad. Så det är inte var och ens 
ensak. På sommaren däremot är det helt ok att låta fönster stå öppna hela nätterna igenom. 
 

Golvvärme 
Alla badrum har vattenburen golvvärme. Detta för att vi anser att det är en stor kvalitet med golvvärme i 
badrum. Det påskyndar upptorkning av golv och handdukar. Dessutom anser många att det är ok att ha lite 
svalare rumstemperatur i övriga bostaden om det är lite extra varmt i badrummet. På sommaren kommer dock 
golvvärmen vara avstängd då behovet är väldigt litet och värmeförlusterna i ledningarna inte gör någon nytta. 
Till skillnad från vintertid då även värmen som ledningarna avger bidrar till uppvärmning av huset. 

Extraläsning: Cirkulationspumparna för golvvärme styrs av utomhustemperaturen men även av 
ventilationsaggregatets bypass-spjäll. Detta medför att så länge ventilationsaggregaten nyttjar värmen i 
frånluften från bl a badrum, som kan bli lite extra varma pga golvvärmen, så är pumparna i gång. Om det 
uppstår situation då värmen från frånluften inte återvinns via aggregatet, alltså om aggregatets bypass-spjäll 
är öppet så stannar golvvärmen. Denna funktion hindrar att golvvärmen motverkar värmesystemet. I praktiken 
kan det t ex innebära att golvvärmen stängs av vissa dagar på vårkanten när solen ligger på. Eftersom 
funktionen är baserad per hus kan det även innebära att golvvärmen stängs av trots att vissa bostäder har 
värmebehov. Detta för att värmemängden i den samlade frånluften överstiger vad som krävs för att värma 
intagsluften till önskad temperatur. Då svarar aggregatet med att öppna bypass-spjället, helt eller delvis, och 
släpper ut värmen utan återvinning. I denna situation är det slösaktigt att köra golvvärme då värmen i 
badrummet knappast används för att värma bostaden utan istället sugs ut via frånluftdonet i badrummet och 
vidare ut i fria luften utan värmeåtervinning.     
 

Mätning 
När du flyttar in i din bostad har vi förhoppningsvis lyckats få husen certifierade enligt FEBY18 GULD. Denna 
certifiering är baserad på teoretiska värden. Det sista steget i processen är att få byggnaderna verifierade för 
samma nivå. Detta sker bl a genom mätning av verklig energianvändning. Om vi lyckas verifiera att 
byggnaderna i verkligheten klarar kraven i certifieringen erhåller föreningen ett verifikat på detta. Detta 
verifikat väger tungt och påverkar värdet på alla bostäder i föreningen. Du som bostadsinnehavare har stor 
påverkan på hur väl värmesystemet fungerar. Du är med och avgör om vi lyckas verifiera byggnaderna enligt 
FEBY18 GULD. 
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Extraläsning: Både certifiering och verifiering sker via 
ansökan. Vi vet inte säkert om vi klarat alla kraven 
förrän vi har fått vår certifiering/verifiering. Hur 
kravspecifikationen och ansökningsförfarandet ser ut 
kan du läsa om på www.feby.se.  

 

Energibesparing 
Systemet sparar mycket energi. Hur 
mycket beror på hur väl användarna 
samverkar med systemet. Denna 
information ingår som en viktig del i 
systemet. Vi som ligger bakom designen 
av värmesystemet önskar, hoppas och 
tror att du vill vara med och bidra till att 
systemet fungerar optimalt. Att 
systemet sparar mycket 
uppvärmningsenergi bidrar till låg 
klimatbelastning samt långsiktigt låga 
uppvärmningskostnader gynnar alla 
föreningens medlemmar.  

 

Styrelsen 

 

Peter Dahlkvist - Projkektutvecklare på Bright Living 

http://www.feby.se/

