
Examensarbete 15 poäng C-nivå 

Passivhus 

En utveckling inom byggtekniken 

 

 

Hajawa Koshnaw 

Tara Nooreldeen Abdulrahman 

Byggingenjörsprogram 180 högskolepoäng 

Örebro vårtermin 2012 

 

 

Examinator: Jan Sundqvist 

Handledare: Camilla Persson  

 

Passive house 

A development in construction technology 

 

 

 

 

 

Örebro Universitet 

Akadimin för naturvetenskap och teknik 

701 82 Örebro 

Örebro University 

School of Science and Technology 

SE-701 82  Örebro, Sweden 

 



 

 

Förord  

Detta arbete är ett examensarbete inom ramen för byggingenjörprogrammet, 180 HP, vid 

Örebro Universitet. Omfattningen är 15 högskolepoäng. Arbetet har genomförts på vårtermin 

2012.  

Vi vill tacka  

* Camilla Persson vår handledare  

* Stefan Pettersson, kursansvarig, Örebro universitet  

* Jan Sundqvist, examinator  

* Hans Eek, Architect, Senior Consultant  

* Therese Grönqvist, arbetsledare på Skanska Alingås 

* Susanne Wettergren, projekt ansvarig på NCC i Linköping  

* Magnus Waxin, platschef på NCC i Märsta  

* Lennart Olsson, platschef på Peab Trollhättan  

*Farman Hani 

*Hero Husseini  

*Berzi Jalal Said 

*Lena Arthursson 

 

 

 

Örebro. Maj 2012-05-20  

Hajawa Koshnaw  

Tara Nooreldeen Abdulrahman 

  



 

 

Sammanfattning 

Miljön och klimatsituationen har förändrats stort under de senaste 50 åren. Detta med anled-

ningen av den stora befolkningsökningen på jorden och dess påverkan på de naturliga resur-

serna. Ökningen har även orsakat temperaturförändringar som förändrar livsbetingelser. 

Syftet med examensarbetet är att kartlägga och identifiera olika byggnadstekniska lösningar 

samt lösningar i hur man har arbetat med olika processer under byggnation av passivhus. De 

nationella och internationella (EU-reglerna) kräver allt mer energisnåla och miljövänligt 

byggda hus. Vilket har lett till att byggbranschen är positivt inställd till att bygga passivhus. 

Passivhuskonceptet är miljövänligt och energisnålt jämfört med det traditionella huset med högre 

ställda krav på byggtekniken och byggprocessen, vilka kan uppnås genom grundläggande kunska-

per inom passivhustekniken och tätare samarbete. 

Inom detta examensarbete undersöks fyra olika byggarbetsplatser där man bygger passivhus. 

Information har samlats in genom intervjuer med sakkunniga och projektansvariga samt egen 

teorifördjupning i litteratur för passivhusbygge. Utifrån syftet med arbetet har teori och resul-

taten från intervjuerna sammanställts. 

Nyckelord: passivhus, energisnåla hus, miljövänliga hus, ventilationssystem, byggteknik, bygg-

processen och partnering    

 

 

 

  



 

 

Abstract  

The environment and climate situation has changed greatly in the last 50 years. Because of the 

large population growth on Earth and its impact on the natural resources. The increase has 

also caused temperature changes which changes the conditions of life. 

 This projects is about  to study a number of construction sites of building passive houses 

which are environmentally friendly and energy efficient.  

 

Theory and data have been collected through interviews with same experts and promoters as 

well as theory recess for passive-building. Based on the purpose of this project has the theory 

and the results of interviews has been putting together. 

 

The purpose of this study is to map and identify different structural risks that arise during the 

construction of passive houses and its impact on the environment. National and international 

(EU rules) require increasingly more energy efficient and environmentally friendly houses 

built. Which has led to that the construction industry has a positive attitude towards the con-

struction of energy efficient and environmentally friendly construction in the form of passive 

houses? 

 

Passive House concept is environmentally friendly and energy efficient with the possibility 

and requirements for improvement in construction technology and construction process, 

which can be achieved through closer cooperation and basic knowledge in passive technolo-

gy. 

 

Keywords: passive house, energy-efficient buildings, environmentally friendly buildings, ven-

tilation systems, building technology, construction process and partnering.
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1. INLEDNING 

Miljö- och klimatsituationen har förändrats stort under de senaste 50 åren. Detta med anled-

ning av den stora befolkningsökningen på jorden och dess påverkan på de naturliga resurser-

na. Ökningen har även orsakat temperaturförändringar som orsaker förändringar i livsbeting-

elser. EU har bestämt att minska koldioxidutsläppet ifrån hela EU med 20 procent fram till 

2020 (1). Bygg och fastighets branschen står idag för en stor del av koldioxidutsläppet, vilket 

motsvarar 40 procent av det totala koldioxid utsläppet. För att uppnå minskningen av energi-

användningen inom byggsektorn måste energieffektiva metoder tillämpas. Därför bör framti-

dens hus byggas baserat på ett miljövänligt koncept, där hänsyn tas till miljön både när det 

gäller val av material och effektivisering av energianvändning (2). De senaste åren har pas-

sivhus konceptet utvecklats snabbt och det börjar byggas allt fler hus enligt konceptet (1). 

Företagen arbetar med kartläggning av tekniska lösningar för tekniska risker som kan upp-

komma under och efter byggnationen av passivhus. Även byggprocessen har stor betydelse 

för hur kraven och kvalitén för ett passivhus uppnås samt hur sammanhållningen mellan olika 

aktörer på byggarbetsplatsen fungerar (2).  

1.1 Bakgrund  

Passivhus är ett koncept för energisnåla byggnader som har sitt ursprung i Sverige [14]. Ter-

men passivhus används för en internationell byggnads standard som har en väldig låg energi-

användning, vilket har konstaterats i praktiken (3). Passivhus kan även definieras som en 

byggnad där den inre temperaturen uppnås genom uppvärmning och nedkylning av den friska 

luften som erfordras för att uppnå kraven på inomhus luftkvalité utan ytterligare energitillför-

sel (4). Målet med konceptet passivhus är att huset inte behöver någon tillförd energi för upp-

värmning. Värmning av huset kommer i stort sätt från individer i huset, elektriska apparater 

och instrålad sol (2). 
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1.1.1 Europa 

Konceptet uppfanns av Hans Eek, arkitekt på passivhuscentrum, som det sedan utvecklades 

av Dr Wolfgang Feist, som är energiforskare och grundare av passivhusinstitutet i Darmstadt 

[14]. Det första passiva huset byggdes år 1991 i staden Darmstadt, dvs. detta var det första 

officiella passivhusbyggandet (2). Sedan 1970-talet har energisnåla hus byggts i Sverige, des-

sa hus låg till grund för passivhusuppfinningen som är lågenergihus[14]. 

Sedan 1990-talet särskilt efter att passivhuskonceptet utvecklats och de första passivhusen 

byggts i Tyskland, har spridningen av passivhus ökat. Detta främst i Tyskland och de tyskta-

lande länderna som Österrike och Schweiz. Anledningen till den stora spridningen beror 

främst på höjda energipriser och klimatförändringen (2). 

Tysklands värmeförsörjning är till stor del beroende av koleldning, vilket har en stor påverkan 

på miljön. Därför satsar Tyskland men även övriga Europa på olika typer av energieffektivise-

ring. En annan anledning till den stora spridningen i Tyskland är att passivhus projekten er-

håller ränte- och amorteringsfria lån under en 10 års period för den mekostnaden som krävs 

för att fånga upp företagares och privatas intresse för passivhusutbredning (2). Att utveckling-

en av passivhus i Europa och främst i Tyskland är så stor beror i första hand på skillnaden i 

byggnormerna för traditionella hus och passivhuskonceptet. Passivhus konceptet anses som 

en revolution mot de gamla byggnormerna i Tyskland, medan det i Sverige anses som en för-

bättring av de befintliga byggnormerna [14]. 

Det finns flera Europeiska länder som Lettland, Litauen och Polen som idag inte har några 

byggnormer. Målet är att år 2015 börja verkställa passivhusstandarden som deras nya bygg-

norm. Fram till 2009 fanns det totalt 17 500 passiva hus i Europa, de flesta i Tyskland 

13 500st och 2 500st i Österrike och Schweiz (2). 

1.1.2 Sverige  

Bakom varje forskning och uppfinning finns det en grupp med människor som har strävan att 

förverkliga drömmar som för många andra ses som omöjliga att genomföra. Hos dessa männi-

skor finns motivationen och strävan. 
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Sverige är ett av de länder där idén om att bygga energisnåla hus varit aktuell långt innan pas-

sivhus konceptet uppfanns och började användas. Redan i slutet av 1970-talet kände den 

svenska arkitekten Hans Eek engagemang för att bygga ett energisnålt hus. Det första huset 

Hans Eek ritade var ett solvarmt hus med ett komplicerat system som inte gick att verkställa. 

Nästa projekt var ett passivt solvärme hus, där solen skulle tas till vara och utnyttjas för upp-

värmning. Huset hade en energianvändning på 2500 kWh för uppvärmning [14]. 

Mellan åren 2001 till 2009 byggdes runt 1000 lågenergihus lägenheter i Sverige, detta jämfört 

med den totala produktionen under samma år som gick upp till runt 192 000 lägenheter {19}. 

Intresset för passivhus ökar även i Sverige, och många kommuner har börjat inse fördelen 

med passivhus och den stora besparingen av energianvändningen vid nyproduktion av bygg-

nader. Därför har flera dem börjat tillåta att yttermåttet på nya byggnader får expanderas vid 

passivhus byggande (2) 

 År 1978 påbörjades projektering på ett lågenergihus av arkitekten Hans Eek i samarbete med 

arkitektkontoret EFEM i Göteborg. Konceptet för huset var välisolerade väggar, samt lufttäta 

och energieffektiva fönster orienterade mot söder. Huset behövde ca 15-30 KWh per m² 

boarea och år (2).  

De första flerbostadsprojekten som byggdes i passivhus form i Sverige var Tuggeliteprojektet 

som påbörjades i början av 1980-talet. Idén byggde på erfarenheter från de tidigare projekten 

som hade färdigtställs. Tuggeliteprojektet skiljer sig inte mycket från dagens passivhus kon-

cept. Det enda som skiljer dagens passivhus från Tuggeliteprojektet är att dagens passivhus 

har ett ventilationssystem, vilket saknades i Tuggeliteprojektet (2).  

Tuggeliteprojektet låg till grund för det svensk-tyska samarbetet där Dr. Wolfgang Feist, 

byggnadsfysiker, intresserades av de svenska byggnormerna och Bo Adamssons idéer om 

energieffektivisering. Det svensk-tyska samarbetet resulterade uppfinningen av passivhus 

konceptet (2). 
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Tabell 1 Tidigare och aktuella passivhus projekt i Sverige (Passivhus: en handbok om energieffektiv byggande) 

PROJEKT ORT ENTREPRENÖR 
START – 

FÄRDIGT 

LINDÅS 

20 ST RADHUS 
GÖTEBORG TOTALENRTREPRENAD PEAB 1990 - 2001 

BROGÅRDEN 

16 HUS 

OMBYGGNATION 

ALINSÅS 
TOTALENTREPRENAD ALING-

SÅSHEM/SKANSKA 

2008 - PÅ-

GÅR 

FRILLESÅS 

12 LÄGENHETER 
KUNGSBACKA SÄTILA BYGG AB 

FÄRDIG 

2006 

TOLLERED 

4 LÄGENHETER 
LERUM 

TOTALENTREPRENAD RYDLERS 

AB 
2007 – 2008 

HAMNHUSET 

116 LÄGENHETER 
GÖTEBORG 

TOTALENTREPRENAD NCC CON-

STRUCTION 
2006 – 2008 

MISTERÖD 

27 RADHUSLÄGENHETER 
UDEVALLA 

TOTALENTREPRENAD 

UDEVALLA HEM AB/SKANSKA 

2006 - DEC 

2007 

EKSLUTTNINGEN 

32 LÄGENHETER 
ALINGSÅS 

SKANSKA SVERIGE AB, ALING-

SÅSHEM 
2006 – 2009 

FLAGGARSKEPPAREN 

8 LÄGENHETER 
MALMÖ 

BESTÄLLARE: 

STANLYBOSTÄDER AB 
2005 – 2008 

ÖSTRA PARKVILLORNA 

60 LÄGENHET 
LINKÖPING NCC Färdigt 2012 

LYCKOSTIGEN 

24 LÄGENHETER 

MÄR-

STA/STOCKHOLM 
BESTÄLLARE: SIGTUNAHEM 2010-2012 

FRIDHEM 

174 LÄGENHETER 
TROLLHÄTTAN PEAB 2011-2013 

1.2 Syfte 

1. Syftet med examensarbetet är att studera och kartlägga de byggnadstekniska lösningar 

som används vid de fyra besökta projekten när det gäller byggnation av passivhus..  

2. Hur projekteringen och sammanhållningen fungerar på olika byggarbetsplatser, med 

hänsyn till att det är olika företag som bygger på olika ställen. 

3.  Skillnaden i projekteringsprocesserna och koncepten skall studeras. 

1.3 Målsättning   

 Undersöka olika speciella tekniska lösningar som används under byggnation 

 Undersöka samarbetet mellan olika parter involverade i passivhusbyggnationer  

 Samla erfarenhet och kunskap från tidigare projekt samt utföra en jämförelse med på-

gående projekt. 

1.4 Avgränsningar 

I arbetet har vi begränsat oss till endast flerbostadshus projekt i form av passivhus.  
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2 METOD 

Detta examensarbete började vi med en teori fördjupning där information om både färdiga och 

pågående passivhusprojekt söktes via internet, böcker och projektbroschyrer, litteraturstudier 

efterföljdes av intervjuer med ansvariga på fyra olika byggarbetsplatser samt en arkitekt. Ar-

betsplatserna som vi besökte var: 

 Ombyggnation av miljonprogrammet Brogården i Alingsås 

 Parkvillorna Linköping 

 Lyckostigen i Märsta 

 Fridhem i Trollhättan 

Med den grundläggande teorin som bas sammansattes ett antal relevanta frågor baserad på 

projektets syfte. Frågorna ställdes till de ansvariga på byggarbetsplatsen som bland annat var 

platschefer och arbetsledare samt till en arkitekt på Passivhus centrum. Frågorna var en kom-

bination av både ledande och öppna samt en diskussion kring frågorna och svaren för att för-

hindra missförstånd i bästa mån. Samtliga intervjuer spelades in och tog cirka 2 timmar. In-

spelningen skedde för att undvika möjliga bortfall i svaren då anteckningarna skrevs. Inter-

vjuerna skrevs ut och finns som bilaga (1-4). 

2.1 Validitet 

Validiteten för frågorna diskuterades inom gruppen och därefter med ansvariga handledare. 

Samma frågor ställdes på samtliga intervjuer, sakkunniga och experter valdes med kraven att 

dessa skulle var insatta i pågående passivhus projekt.  

2.2 Reliabilitet 

Metoden för intervjuerna var samma men diskussionen kring varje fråga och svar var olika 

från intervju person till intervju person. Detta på grund av arbetsplatsens projektplanering och 

utförande samt den personliga kunskapen och kompetens hos intervjupersonen. Med stor san-

nolikhet skulle resultatet och slutsatsen vara den samma, eftersom baskunskaperna och det 

grundläggande informationen visade sig var den samma. Om intervju frågorna skulle ställas 
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igen till samma personer skulle svarresultaten skilja sig lite, med anledningen av den person-

liga kommunikationen och kunskapen. Men förmodligen med samma resultat och slutsats 

kring passivhus teknik . 

2.3 Metodkritik 

Fördelen med besöken och intervjuerna var att se de pågående projekten i verkligheten och 

bilda sig en uppfattning om hela byggprocessen, att kunna fråga samtliga medarbetare om 

processens olika delar och skeden. Genom de personliga kontakterna kan frågorna ställas på 

ett direkt och tydligt sätt samt möjlighet ges att kunna säkerställa sig om svaren är relevanta 

och korrekta  

Nackdelen med besöken kan vara att det resultat som sammanställts är utifrån arbetsgivarnas 

och arbetstagarnas personliga och inom företagets perspektiv. Därför kändes det viktigt att 

besöka flera byggarbetsplatser. 
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3 BYGGPROCESSEN  

Passivhuskonceptet är som tidigare nämnts ett nytt koncept där det krävs en väl genomtänkt 

och studerad projektering. Att planera byggprocessen för ett passivhus kräver bättre kvalitet, 

erfarenhet och nödvändiga utbildningar för olika parter som kommer att vara involverade i 

projektet. Byggprocessen är i stort del det samma som för de konventionella husen men det 

krävs mer erfarenhet och mer utvecklade relationer, samt tätare samarbete mellan olika parter 

inom de olika skedena från starten på projektet fram till det färdigställda huset (2). 

Vi kan börja med att uppdela byggprocessen i stora drag i 3 olika fasar vilka är: (5) 

 Planering 

 Produktion 

 Användning  

När planeringen för en byggnation börjar finns det många krav som ska uppfyllas. Dessa krav 

är i stort sätt de samma för vanliga och passivhus beroende på byggnaders framtida funktion 

och användning är kraven olika regleras bland annat av boverkets byggregler (BBR 16), plan- 

och bygglagen (PBL) och andra författningar. Planeringen bygger på önskemål och krav från 

beställaren. Under byggprocessen är det många olika parter som är deltagande, bl.a. projekt-

ledare, platschef, arkitekter, entreprenörer, underentreprenörer, installatörer, hantverkare mm 

(figur 1). Alla dessa parter är viktiga och har stora roller under byggnationen. Det är viktigt 

med samarbete mellan dessa aktörer för att informationsflödet skall fungera på ett bra sätt (2). 

Det är känt sedan tidigare projekt att informationsflödet fungerar bra mellan beställaren och 

huvudentreprenören, eftersom det hålls ständiga arbetsmöten mellan dessa parter. Medan in-

formationen kan brista när det kommer till underentreprenörer och andra aktörer inom kedjan 

som inte har direkt kontakt med beställaren. Den information som förmedlas till underentre-

prenörerna är till stor del information ur entreprenörens syn. vilket kan leda till att kvalitets-

kraven brister ur beställarens syn, som gör att byggfel kan uppstå (5) [15,16,17,18].  
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Figur 1 organisations schema (Passivhus: en handbok om energieffektivt byggande) 

Det är känt att byggprocessen för ett passivhus skiljer sig till en viss del från den konventio-

nella husbyggprocessen(2). Byggprocessen för ett passivhus kräver ett tätare samarbete mel-

lan alla parter som är involverade i projektet med anledning av de stora täthetskraven samt 

energieffektiviseringen. Därför har varje aktör ett stort ansvar för att kraven på huset skall 

uppfyllas. Under byggprocessen är alla parter från byggherren fram till hantverkarna involve-

rade i projekteringen från början av planeringen fram tills huset färdigställs. Detta för att aktö-

rerna ska informeras om deras delaktighets betydelse oavsett deras roll och funktion (2). 

 Det finns olika samarbetsformer som byggherren kan använda sig av för att säkerställa att 

kvalitetsmålen skall uppnås i högsta grad. Partnering och förtroendeentrepenader är några 

exempel på samarbetsformer som kan resultera i tätare samarbete mellan de involverade par-

terna (2). 
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3.1 Partnering  

För att byggherren ska lyckas med projektet och uppfylla kraven på huset bör andra entrepre-

nadformer tillämpas än de traditionella. De traditionella entreprenadformerna, till exempel 

totalentreprenad och generalentreprenad, har vid olika tillfällen orsakat missnöje och kritik 

hos olika aktörer. Det förekommer vid dessa inga direkta samarbeten mellan aktörerna och då 

de har olika önskemål samt det förekommer stora begränsningar mellan aktörerna i påverkar 

det i slutändan projektkvalitén (5) [17]. 

Partnering är den moderna samarbetsformen som förekommer allt mer inom olika projekt. 

Det innebär ett ledningssätt som förekommer mellan byggherren och olika parter som är in-

volverade i projektet. I samarbetet ingår beställaren, entreprenörer, arkitekter, konstruktörer, 

installatörer, leverantörer samt även hantverkare. Målet med partnering är att skapa ett 

gemensamt arbetsklimat där alla parter är närvarande och deltagande i projektet från start till 

färdigtställt projekt. Syftet är att uppfylla kvalitén på projektet (5) [15,17]. 

Efter överenskommelse mellan alla parterna när det gäller utformning av projektet, projekt 

kvalitén samt den ekonomiska ramen undertecknas en så kallad partnering deklaration (5). 

Den nya arbetsformen har visat stora fördelar i samarbetet. Det har medfört minskade ekono-

miska kostnader, en effektivare byggprocess, ett minskat antal konflikter mellan olika parter 

samt bättre kvalité {20}. Exempel på projekt där partnering samarbetsformen använts är om-

byggnationen av det gamla miljonprogrammet till passivhus i Brogården i Alingsås av 

SKANSKA och projektet Lyckostigen som är en nybyggnation i Märsta av NCC. Partnering 

samarbetsform hade valts med anledningen av att båda projekten var passivhus projekt, vilket 

innebär hög kvalité och tät samarbete mellan alla parter [15,17].  

Man kan definitiv använda sig av det traditionella sättet också, dvs. totalentreprenad vid pas-

sivhusbyggande. Men kraven på kvalitet är mycket höga och därför krävs det grundläggande 

utbildningar till de involverade parterna {21}. NCC har ett pågående projekt i Östra parkvil-

lorna i Linköping som består av flera lägenheter i passivhusform. Där används den vanliga 

samarbetsformen, dvs. totalentreprenad. För att säkerställa kvalitén erbjuds alla aktörer som är 

involverade i projektet en utbildning i passivhusteknik [16].  
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NCC använder sig även av tekniska plattformar som är en hjälp till hur konstruktioner skall 

konstrueras för små hus, flerbostadshus samt en plattform för lågenergihus. Plattformstänkan-

det förenklar i projektering, inköp och byggande vilket i längden innebär en ökad kontroll 

över såväl kostnader som kvalitet [16]. 
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4 KONSTRUKTION/ARKITEKTUR 

Att genomföra en byggnation av ett passivhus kräver ingen mer komplicerade teknik än den 

som används för byggnation av det konventionella huset. Varken materialen eller tekniken är 

annorlunda. Byggprocessen är däremot avskiljbar jämfört med den för det konventionella 

huset (2). Syftet bakom passivhusbyggandet är att drastiskt minska energianvändningen för 

uppvärmning och nedkylning av huset samt att skapa en god inomhuskomfort. För att den 

låga energinivån skall uppnås krävs det en välisolerad konstruktion med bra lufttäthet och 

minskade värmeförluster i form av läckage- och transmissionsförluster samt användning av 

husets mekaniska ventilation (4).  

Passivhusstandarden reglerar att maximalt 15 kWh per kvadratmeter och år får användas till 

uppvärmning, och det aktiva uppvärmningssystemets effekt får uppgå till maximalt 10 W per 

kvadratmeter bostadsyta. För att uppnå passivhusstandard krävs det en väl planerad huskon-

struktion där nedan nämnda punkter bör uppfyllas: (1, 2) {21} 

 Välisolerat och tätat 

 Minimalt/inga köldbryggor 

 Husform och planlösning som minskar behovet av tillförd värme 

 Genomtänkt vädertecksorientering 

 Genomtänkt temperaturreglering under sommartid 

 Energieffektiva fönster 

 Högeffektiv värmeväxling mellan från- och tilluft 

 Tappvarmvatten produceras med förnybar energi 

 Energieffektiva hushållsapparater 

Standarden innehåller de grundläggande principerna och dess krav på material, konstruktion 

och utförande för att uppfylla de uppställda kraven. Det som utmärker det passiva huset från 

det konventionella är att passivhus inte behöver någon typ av uppvärmningssystem i form av 

radiatorer och golvvärme. Uppvärmningen sker däremot genom uppvärmning av tilluften, av 

mänskliga aktiviteter samt hushållsapparater och solinstrålning (2, 4). 
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Det krävs inga speciella planlösningar för att bygga ett passivhus, men det är vanligt med öp-

pen planlösning. Fördelen med öppen planlösning är solljus utnyttjande samt luftigheten som 

bidrar till bra komfort i huset (2) [18] {21}. 

Viktigt att tänka på vid valet av planlösning till ett passivhus är värmeförluster. En planlös-

ning med många hörn leder till uppkomst av köldbryggor, vilket är en stor källa för värmeför-

luster. Antal plan på huset har också betydelse för passivhus kravuppfyllelsen, ett två vå-

ningshus är lättare att bygga till passivhus än ett en planhus (2) [14]. 

Vid projektet Brogården i Alingsås utförs ombyggnationen av miljonprogrammet till passiv-

hus. Lägenheterna hade mycket fuktproblem, och teglet hade fryst sönder eftersom vatten 

hade trängts in i det. Det drog mycket energi att hålla lägenheterna varma.  

Tanken var att behålla stora delar av den befintliga väggen från början, men pga. det dåliga 

isoleringsskiktet när väggarna öppnades togs besluten till att bygga om väggarna på nytt. Det 

enda som behölls från den gamla byggnaden var betongstommen. Befintligt golv skulle bilas 

bort för att ge plats för så mycket isolering som möjligt. 

De nya ytterväggarna består av korsade stålreglar och 440 mm mineralull med ett  U- värde 

på 0,09 W/(K. m²). Inga organiska material finns utanför folien för att minimera fuktproblem i 

framtiden. Taket är en kallvind och nya takkonstruktion har 400mm isolering, U- värde 0,10 

W/(K. m²). 

Tabell 2 U-värde från projekten [Brogården och Lyckostigen].                                                                                                                                                                                                                                           

U-värde Brogården Lyckostigen 

Tak 0,10 W/(K. m²) 0,10 W/(K. m²) 

Yttervägg 0,10 W/(K. m²) 0,10 W/(K m²) 

Grund __ 0,12 W/(K. m²) 

Fönster 0,85 W/(K, m²) 0,6 W/(K. m²) 

Täthet 0,3 l/(s. m²) 0,15 l/(s. m²) 
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Projektet Östra Parkvillorna i Linköping utför NCC en nybyggnation av lägenheter i passiv-

husform med smarta halvöppna planlösningar. Lägenheterna byggs med mycket värmeisolerat 

och väldigt tätt klimatskal som är helplastat från golv till tak, vilket medför minskning av 

skarvar och att risken för läckage minskar. 

 Ytterväggarna är Prefabricerade och är utan organiskt material (stålreglar och stenull). Speci-

ella fönster används i lägenheterna, på gavlarna är fönstren mycket högsittande och går på 

tvären istället för vertikalt. Stora fönster i balkongen medför solavskärmning.  

Vid projektet Lyckostigen i Märsta, där bygger NCC också med extra tjocka väggar och djupa 

fönsternischer. Väggkonstruktionen består av en 175 mm gjuten betongyttervägg med 2 lager 

isolering; 150 mm pir, 100 mm stenull och en puts på 10-15 mm. 

Under projekteringen togs beslutet om att använda sig av ”tung stomme” som gör att tempera-

tursvängningar sker långsamt . Att ha en tung stomme av gjuten betong har även gjort att lä-

genheterna fått en täthet i klimatskalet som är mycket god. Vid projektet beslöts även att und-

vika hörn och använda sig av mindre fönster.  

I projektet kvarteret Fridhem, bygger Peab en nyproduktion av bostäder i form av passivhus i 

Trollhättan bestående av174 lägenheter. För att lägenheterna skall uppnå passivhus kraven, 

bygger Peab med hel Prefabstomme med betongsandwichväggar i fasaden. Grund och tak 

liknar konventionellt byggande med mer isolering. 
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I figur 2-6 visas några exempel på konstruktioner; Grund, vägg, tak från undersökta projekt. 

Figur 2  Grundkonstruktionen  vid projektet Brogården[8](till vänster) och projektet Lyckostigen[10] ( till höger)                   

 

 

 

 

 

 

Figur 3  Ytterväggs konstruktion vid projektet Brogården[8] 
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Figur 4 Ytterväggs konstruktion vid  projektet Lyckostigen[10] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5 Tak konstruktion vid projektet Brogården[8] 
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Figur 6 Takkonstruktion vid projektet Lyckostigen [10]  
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5 ENERGI 

Bostads- och servicesektorn står idag för 40 procent av Sveriges energianvändning. Att mins-

ka energianvändningen för uppvärmning av bostäder är därför en mycket viktig åtgärd för att 

få en effektivare energianvändning. Trots att det idag finns teknik som möjliggör en lägre 

energiförbrukning, sker nybyggnationer oftast enligt konventionella principer och med tradi-

tionella värmekällor (6). 

Att bygga passivhus innebär extra kostnader i produktionsskedet, men kostnaderna återbetalas 

genom energibesparningar i längden, med andra ord genom drift och underhållskostnader (2). 

Kostnaden för energiförbrukning i Sverige är ganska hög och byggsektorn står idag för 39 

procent av den totala energiförbrukningen till skillnad från industrisektorn som står för 38 

procent och transportsektorn för 23 procent. Av byggsektorns energi går 60 procent till upp-

värmning och varmvatten, 19 procent till driftel, 11 procent till hushållsel och 10 procent till 

byggnation {22}.  

 

 

 

 

  

 

 Figur 7 Energianvändning i Sverige {22} 

Uppvärmningen av passivhus kräver inte mycket energi. Den köpta värmeenergin är bara en 

femtedel av dagens byggnadskrav. Mer än 70-75 procent av energin som krävs för att värma 

upp ett passivhus är i princip gratis energi, vilken kommer ifrån instrålad sol, fysiska aktivite-

ter, människor samt hushållsapparater {23}. 

Byggsektorn 

39% 

Industri 

38% 

Transport 

23% 

Energianvändning i Sverige 

60 % Uppvärmning 

19 % Drift el 

11 % Hushållsel 
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Energi har alltid varit en viktig fråga inom svensk politik, vilket har medfört att riksdagen 

beslutat att fram till år 2020 skall energianvändningen per värmd area i byggnader minskas 

med 20 procent och halveras fram till 2050. Under 2000-talet har intresset för passivhus byg-

gandet ökat ganska markant med anledning av den stora besparingen av energin. Passivhus 

har en energiförbrukning som ligger under 25 procent av boverkets byggregler (1). 

Tabell 2 Den svenska och de internationella kraven för passivhus(2) 

 FEBY: krav specifikation/passivhus PHI: Tyska Passivhusinstitutet 

Effek bostäder och lokaler ≤ 10-14 W/m² ≤ 10 W/m² , eller  

energikrravet uppfyllt 

DUT SSO24310 Egen (PHI) bestämning av två DUT 

Energikrav, värme __ 15 kWh/m², eller efterkravet uppfyllt 

Beräkningsmetod  Öppen redovisad PHPP-programmet 

Luftflöde ≥ 0.35 l/s, m² 0.3-0.4 oms/h 

Täthet 0.30 l/s, m² 0.6 oms/h 

Spillvärme + sol vid DUT 4 W/m² 1.6 W/m² 

Spillvärme värmeberäkning Verklig enligt metod 2.8 W/m² 

U-värde fönster 0.90 W/K, m² 0.8 W/K , m² 

Värmeåtervinning ≥ 70% (börkrav) ≥ 75% (skallkrav, egen mätmetod) 

Varmvatten Val av bättre blandare och fördelnings-

mätning 

Sol/värmepump 

Primärenergi 60-68 kWh/m²  2) 120 Kwh/m² (inklusive hushållsel) 

Innertemperatur vid värmeber 22 oC 20 oC 

Max tilluftstemperatur 52 oC 52oC 

För att uppnå passivhuskraven när det gäller energiförbrukningen i huset( Tabell 2) finns det 

många åtgärder som kan utföras i konstruktionen, samt att valet av byggnadsmaterialen har en 

stor påverkan. Det gäller att välja byggmaterial med låga U-värden, för energieffektivisering-

en. (Tabell 5.3) nedan visar skillnaden i energiförbrukningen i lägenheterna innan och efter 

renoveringen vid projektet Brogården. 
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Tabell 3 gemförelse mellan lägenheterna före och efter renoveringen från projektet Brogården [15]( 8) 

Energianvändning (KWh/kvm år)22 grad Brogården före Brogården efter 

Uppvärmning 115 27 

Varmvatten 42 25 

Hushållsel 39 27 

Fastighetsel (trapphus, tvättstuga etc.) 20 13 

Summan 216 92 

5.1 Täthet 

Täthet är en vägande faktor för att uppnå passivhusfunktionen. Genom en bra lufttäthet mins-

kas luftläckaget i husets klimatskal. Lufttätheten anger hur mycket luft som kan strömma ge-

nom konstruktionen. Går det inte att kontorollera var och hur luften tillförs och bortförs från 

byggnader om byggnaden inte är tät, därför är det viktig att bygga hus med lufttäta klimatskal 

{35}.  

Att bygga hus med lufttäta klimatskal är viktig för att: 

 Ge minskad energianvändning i byggnaden. Otäthet i klimatskalet är en orsak till 

energiförlust (se ovan).  

 Undvika fuktskador i klimatskalet t.ex. mögelpåväxt. Om varm inomhusluft tränger ut 

i konstruktionen kan kondens bildas när den kylas ner.  

 Erhålla god inomhus och ljudmiljö  

 Undvika förorenad luft att tränga in genom klimatskalet  

Passivhuskonceptet ställer stora krav på byggnadens täthet för att skapa en energieffektiv, 

hållbar och välisolerad byggnad samt en bra inomhusmiljö. Det är viktigt att byggher-

ren/beställaren tidigt under byggprocessen planerar och hittar tekniska lösningar för en tät 

konstruktion och genomtänkt produktion av ett hus enligt krav som ställs {24}. Detta gäller 

även de traditionella husen, men med högre krav vad gäller passivhus. Enligt FEBY kravspe-

cifikation för passivhus version 2009, får luftläckage genom klimatskal inte överstiga 0,3 l/(s, 

m²) vid -/+ 50 Pa tryckskillnad {25}. 
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Passivhus byggs för att åstadkomma bra komfort, låg energianvändning och låga driftkostna-

der. För att uppnå detta krävs det att värmeförlusterna minimeras, byggnaden isolerasväl, kli-

matskalet tätas, fönster av hög kvalité väljs värmeväxling av ventilationsluft. Ett tät kli-

matskal utgör grunden av passivhuskonceptet. Bra täthet leder till en stor minskning av vär-

meförlusterna, vilket i sin tur leder till stora energibesparingar. Ett dåligt tätat hus orsakar 

värmeförluster [14]. 

5.1.1 Värmeförlust 

Värmeförlust sker på tre olika sätt: (8) 

I. Transmissionsförluster: Värmen som passera genom klimatskalet dvs. via väggar, 

golv, tak, fönster och dörrar. 

II. Infiltration: Bildas vid tryckskillnad och är också en förlust av värme, sker vid an-

slutningar där luften trängs in eller ut genom konstruktionen via anslutningar, vilket 

leder till en ersättning av den varma inneluften med kall uteluft.  

III. Ventilationsförluster: inneluft växlas till kall uteluften vid ventilation. 

Figur 8 Värmeförluster i ett hus {33}. 

För att reducera värmeförluster i en byggnad är det viktigt att tänka på detaljlösningar vid 

anslutningar och hörn, detta med anledningen till att där finns det stora risker för läckage. Det 

är extra viktigt med bra genomtänkta detaljlösningar till ett passivhus, för att eliminera fukt 

inträngning, köldbryggor som bildas vid anslutningar samt balansera ventilationsflödet. Där-

för ligger en stor vikt på bra samarbete, noggrannhet och bra samordning vid passivhus pro-
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jektering. Det är också viktigt att alla involverade aktörer i byggprojektet arbetar tillsammans 

effektivt och har kunskap samt erfarenhet om kraven som ställs på passivhus (8). 

För att ventilationssystemet ska uppfylla sin funktion och återvinna värme effektivt, ställs 

höga krav på förbättringar av täthet. Det finns många ställen i byggnaden som är känsliga för 

luftläckage, speciellt runt fönster, vid skarvar mellan plastfolien, vägg- vägg, vägg- tak och 

genomföringar. Därför är det extra viktig att studera olika tekniska lösningar redan i projekte-

ringsstadiet för att minimera risken för luftläckage [15,17] (8). 

För tätning av en byggnad finns det olika tätskiktmaterial. Val av tätskiktsmaterialet beror i 

första hand på byggnadskonstruktionen. Tätskiktet kan bestå av antingen betong eller platsfo-

lie (9).För att få bra täthet i konstruktionen måste hänsyn tas till: 

 Skarvning av ångspärr: 

I passivhusbyggnader används speciell tejp eller dubbelhäftande remsor för att skarva 

byggnads delar och ibland används fogmassa. Vid projektet Östra parkvillorna i Lin-

köping används specielltejp för att skarva byggnads delar för att få täthet i konstruk-

tionen (Figur 9). 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Figur 9 I Östraparkvillorna används specielltejp för att skarva byggnads delar[16]  
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 Tätning runt fönster och dörrar 

Tätskiktet måste limmas på karmen innan fönstret monteras, annars det blir svårt att 

fästa det sedan. Vid projektet Lyckostigen i Märsta används skum vid anslutningar 

mellan fönster och vägg för att säkerställa lufttäthet (Figur 10 )     

 

 

Figur 10 på projektet lyckostigen används skum vid anslutningar mellan fönster och vägg[17]. 

 

 Genomföringar 

Genomförningar skall tätas om det krävs, El och rör dragningar samlas innanför foli-

en. Det skall även tätas mellan kablarna i kabelflätor och mellan rör i rörsystem. Tejp-

ning ska undvikas vid runda genomföringar. Vid passivhus byggande är det viktigt att 

minimera antalet genomföringar genom folien därför är det en fördel att ha ett installa-

tionsskikt där el eller rördragningar samlas innanför folien. Genomförningar som be-

hövs måste tätas. Det finns olika typer av material som underlättar detta arbete. Det är 

viktigt att täta mellan kablarna i kabelflätor och mellan rör i rörsystem(2). 

 

Figur 11 Tätning av rör genomföringar (2). 
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 Fuktsäkert byggande 

För att hindra att fukt byggs in i konstruktion måste mottagningskontroll av kompo-

nenter ske där fukthalten kontrolleras. Det är mycket svårt att torka ut fukt ur passiv-

hus konstruktion för det är välisolerat (8). 

5.1.2 Plastfolie som tätskikt 

Plastfolie är ofta förekommande i svensk byggteknik som lufttätt skikt i väggar och tak, då 

bör indragningen vara mellan 70-120 mm i konstruktionen (2). Vid skikttätning av skarvar, 

genomföringar och anslutningar kan klämning och tätning användas eller med fogmassa och 

tejp (9). Plastfolie som tätskikt har används vid projektet- Brogården och Östra parkvilorna.  

Figur 12  illustation av hur skarvbitar tejpas i anslutnings punkter för att uppnå så god täthet som möjligt. Vid Östra 

Parkvillorna i Linköping[16]. 

 

5.1.3 Betong som tätskikt 

För att minska täthetsriskerna kan betong i högre grad användas som lufttätt skikt i flera 

byggnadsdelar i flerbostadshus eller småhus. Betong utgör tätskiktet i exempelvis sandwich- 

eller solid väggar som är vanligare i Tyskland (9). Vid projektet Lyckostigen har betong an-

vänds som tätskikt. 
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5.2 Tryckprovning  

Tryckprovning är en metod som används för att undersöka hur tätt ett hus är. Genom prov-

ningen kan luftläckor hittas och åtgärdas. Tryckprovningen bör göras i rätt skede för att und-

vika inomhusfukt trängs ut och orsakar mögel. Passivhustryckprovning medför att man ersät-

ter ytterdörren med en tät aluminiumplåt med hål för en fläkt, som antigen suger in luft eller 

trycker ut. Processen kontrolleras med en värmekamera då fläkten trycker ut- eller suger in 

luft via aluminiumplåten och man kan upptäcka läckage. Kravet är att luftläckage genom kli-

matskalet får vara maximalt 0,3 l/(s.m²) vid -/+ 50 Pa i ett passivhus (8) {26}. 

Figur 13 Mätning av lufttäthet hos Östra Parkvillorna i Linköping med så kallad tryckprovning [16] 

5.3 Ventilation och värmesystem i passivhus  

Friskluft krävs för individens vistelse inomhus, vilken erhålls via ett ventilationssystem i hu-

set. Det är känt att ventilationssystem i passivhus avlägsnar rök, fuktig luft och övriga oöns-

kade ämnen, så som radon som bildas i huset, samt förser huset med frisk luft (10).  
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Figur 14 S-system 

 

Figur 15 F-system 

 

Här nedan beskrivs några typer av ventilationssystem: 

5.3.1 Självdragsventilation (S-system) 

Systemet med självdragsventilation är enkelt och det är vanligast i de äld-

re byggnaderna som byggdes före 1960. Systemet är tystlåtet och för drif-

ten av systemet krävs varken el eller fläktar. Den varma inomhusluften är 

lättare än den kalla och därför stiger den uppåt och försvinner ut ur huset 

genom frånluftkanalerna, vilket skapar ett undertryck i byggnaden. På 

grund av undertrycket kommer den kalla luften in via otätheter vid skar-

var mellan golv, väggar, fönster, dörrar och/eller tak. När temperaturskill-

naden mellan inne och ute är liten eller ingen alls, blir det därför ingen 

ventilation i huset. På sommaren blir ventilationen för låg, vilket medför 

att luftkvaliteten blir sämre och skador som fukt och mögel kan uppkom-

ma. Medan de kalla vinterdagar och på grund av den stora temperaturskillnaden mellan inne- 

och uteluft leder till överventilation i huset vilket bidrar till höga energikostnader (11). 

5.3.2 Fläktstyrd frånluft (F-system) 

Detta system fungerar genom att luften sugs ut från huset med hjälp av 

eldrivna fläktar. Efter 1975 och framåt blev det vanligare att hus utrus-

tades med en frånluftfläkt på taket eller vinden. Luften sugs ut från hu-

sets kök, toalett/ badrum och från tvättstugan med hjälp av fläkten och 

ersätts med frisk luft genom uteluftsdon, vädringsfönster och otätheter i 

huset. Systemet är billigt och enkelt att installera i huset, men nackde-

len med detta är att uteluften som kommer in i huset inte renas tillräckligt 

och är kall på vintern vilket orsakar värmeförluster (11). 
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Figur 16 FT-system 

 

Figur 17 FTX-system 

 

5.3.3 Balanserade ventilationssystem(FT-system) 

Systemet är både effektivt och tyst. Det kallas också från- och tilluftsy-

stem och det är den mest kompletta formen av ventilationssystem. Venti-

lationen i huset kan styras efter behovet. Det fungerar genom att fläktar 

styr både till- och frånluften. FT-system är dyrare i pris i jämförelse med 

de två ovan nämnda systemen, men det ger lägre energiförbrukning, lägre 

driftkostnader och bättre komfort (11). 

 

5.3.4  Mekanisk från och tilluft med återvinning (FTX) 

Ett FT-system med värmeåtervinning kallas FTX- system. Systemet fun-

gerar på samma sätt som ett FT-system men istället för att föra ut luften 

direkt får luften passera via aggregaten, och där frånluften värmer upp 

den kalla uteluften som tas in (11). 

 

Passivhus till skillnad från traditionella hus, saknar ett värmesystem. Anledningen är att pas-

sivhus har ett välisolerat och lufttätt klimatskal som till stor del får värmen från personerna i 

huset, apparater, samt från solstrålning. Huset är utrustat med ett mekaniskt ventilationssy-

stem som består av ett FTX- aggregat som är ett bra alternativ och förutsättning för att ge en 

bra luftkvalitet och termisk komfort inomhus (2) [14].  

FTX- system har högre investeringskostnader eftersom det är ett komplicerat system och till 

detta krävs flera fläktar som styr både från- och tilluften samt flera kanaldragningar både för 

till- och från luft (10).  

Boverkets byggregler har bestämmelser för minsta tillåtna ventilationsflöde vilket också veri-

fierats av socialstyrelsen som ett tillräckligt flöde för att åstadkomma en bra inomhusmiljö. 

Från- och tilluft med värmeväxling (FTX) tillsammans med isolering och täthet utgör grunden 

för passivhuskonceptet (8). 
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Aggregaten består av en från- och tilluftvärmeväxlare med en hög verkningsgrad. Den höga 

verkningsgraden är nödvändigt i det svenska passivhuset för att ventilationsförlusterna ska 

minimeras och utelufttemperaturen ska regleras och anpassas till inomhusklimatet. Över 80 % 

av värmen från frånluften överförs till friskluften som kommer in i huset [14] (8).  

Genom en väggventil eller takhuv leds den friska luften utifrån in till FTX- aggregatet som 

filtrerar uteluften från partiklar, pollen, mikroorganismer och föroreningar. Därefter uppvärms 

uteluften med hjälp av en värmeväxlare. Den filtrerade friskluften transporteras sedan med 

hjälp av ventilationskanaler in till varje rum. Frånluften dras ut från hygienutrymme och kök 

via frånluftventil och sedan genom FTX-aggregatets värmeväxlare, ut ifrån husets yttertak 

[14]. 

För FTX-aggregat installationen och justeringen krävs det en specialist och erfaren installatör 

inom ventilationsanläggning {27}. Aggregaten ska placeras nära klimatskalet med anledning 

av att luftkanalerna ska vara korta för eliminering av ventilationsförluster (8). I vissa flervå-

ningslägenheter placeras aggregaten centeralt i varje hus medan i andra placeras aggregaten i 

varje lägenhet. Vid projektet Brogården och Lyckostigen placerades aggregaten centeralt, 

medan aggregat på projektet Östra parkvillorna placerades i varje lägenhet. [15,16,17,18]. 

För att erhålla ett bra fungerande ventilationssystem och en hög luftkvalité skall aggregatfilt-

ret bytas ut 1-2 gånger per år, detta med tanke på systemets känslighet. Ett dåligt underhållet 

ventilationssystem leder till en dålig inomhusluft samt livslängd på återvinningssystemet re-

duceras och effektiviteten kan försämras (8). OVK- intervalet för FTX- system är 3 år och 

efter omjustering måste göras både på till- och frånluftsdon. Frånluftskanalerna behöver ren-

göring vart 10:e år för att undvika smuts från värmeväxlaren (10). 
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Figur 18 Ventilationssystems princip i passivhus {34}. 

 5.4 Väderskydd 

För att säkerställa passivhuskvalitet och fuktsäkra byggnaden används väderskydd under 

byggnationen. Huvuddelen av alla arbeten som genomförs av bygg- och anläggningssektorn 

är påverkade av vädret. Det påverkar även arbetsförhållandet negativt. Användningen av vä-

derskydd på byggnaden under byggnationen är ett försök till att eliminera väderspåverkan . 

Under större projekt som till exempel flervåningshus är det bra att använda väderskydd där 

projektet pågår under en längre tid, dvs. längre väderpåverkan både på byggnaden och bygg-

materialen. Ju längre byggtid desto större risk för fuktproblem, med tanke på att det pågår 

olika processen på bygget samtidigt, vilket kan medföra förseningar som i sin tur kan leda till 

att materialen utsätts för bl.a. snö och regn innan dem kommer till användning. [15,16,17,18] 

(8). 

Fukt är det största problemet under byggtiden som i de flesta fall pågår utomhus. Allt bygg-

material som levereras till byggarbetsplatsen innehåller fukt i olika mängd broande på materi-

al typen. Risken för en ökning av fuktkvoten under byggnationen är stor, detta med anledning 
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av nederbörd främst under vinter halvåret. BBR har som krav att utformas byggnader så att 

fukt ska inte orsaka skador eller hygieniska olägenheter och mikrobiell tillväxt som kan på-

verka människans hälsa. 

Fukt kan förekomma i byggnadskonstruktioner i form av vatten och som vattenånga vilket 

påverkar konstruktioners funktion. Genom avdunstning går vatten över till ånga som sedan 

går tillbaka till vatten genom kondensation. För att undvika fuktproblem under byggnationen 

skall vissa fuktkällor beaktas samt fuktkontroller ska utföras och det ska finnas rutiner för 

leveranskontroll samt väderskydd av lagrat material {36,37,38}. 

De fuktkällor som skall beaktas under byggnation är: 

 Nederbörd: Genom nederbörd i form av regn och snö kan fukt nå byggnadens kon-

struktion. 

 Ytvatten: ytvatten kan rinna mot huset och orsaka skador i grunden. 

 Fukt i mark: Kapillärsugning av fukt i mark eller yttervägg. 

 Vatten från installationer och rör inne i huset: kan ge stora fuktpåkänningar. 

 Fukt i inneluft: kan orsaka kondensbildning inne i konstruktioner och detta händer 

pga. diffusion inifrån och ut eller pga. konvektion. 

 Inbyggd fukt: skall torkas ut antigen på naturligt sätt eller med hjälp av aktiv ventila-

tion i luftspalter. 

Olika byggmaterial används för byggnation och vissa är mer känsliga för fukt än andra. Till 

exempel är trä som byggmaterial ett fuktkänsligt material, det skall fuktprovas innan det 

kommer till användning då fukt kan leda till röta och mögel, om det fuktigt måste det torkas 

ut. Det finnas även andra byggmaterial som innehåller organiska material som är lika fukt-

känsliga som trä, även de bör väderskyddas till exempel gips och isolering{30}. Åtgärder kan 

skilja sig från projekt till projekt när det gäller att väderskydda byggnaden och byggmateria-

len, här nedan nämns några: 
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Figur 19  projektet Brogården – Alingsås[ bilder från byggarbetsplatsen] 

 

5.4.1 Inklädnad av hela byggnaden 

Metoden går ut på att byggnaden täcks av ett tält under byggtiden för att hindra fukt att tränga 

in i konstruktionen. Metoden har kommit till användning de senaste 10-12 åren av många 

byggföretag, den kommer alltmer till användning även idag trots att den har varit och är kost-

sam [15,16,17].  

5.4.2 Skydd av byggmaterial   

Under byggnationen skyddas allt byggmaterial oavsett vad det är för projekt. Om materialen 

står ute får de skyddas av en plast, lagras i container och ibland beställs materialen inplastade. 

Vissa byggföretag har särskilda materiallager där allt byggmaterial lagras[15,16,17].   

5.4.3 några exemplar på skydd vid byggarbetsplatser 

På projektet Brogården som består av en ombyggnation av det gamla miljonprogrammet till 

passivhus av SKANSKA, används väderskydd i form av tält som täcker över hela byggnaden. 

Väderskyddet plockas bort när yttertaket är färdigt och fasaden är klar. Sedan flyttas det över 

till nästa hus som står på tur. Företaget har även byggt upp ett tält för att lagra allt material 

som används för byggnationen [15]. 

 

 

 

 

 

 

 



31 

 

 

Figur 20 Östra parkvillorna – Linköping [bilder från byggarbetsplatsen] 

 

 

Figur 21 Lyckostigen projektet – Märsta [bilder från byggarbetsplatsen ] 

 

Vid projektet Östra parkvillorna i Linköping, består av en nybyggnation av 24 lägenheter i 

passivhus standard, används väderskydd som täcker över hela byggnaden. Byggnationen ut-

förs av NCC, där de har ett stort materiallager för förvaring av allt byggmaterial samt all ma-

terial beställs hem inplastat [16]. 

  

 

 

 

 

 

I Märsta pågår projektet Lyckostigen, som består av en nybyggnation av 24 lägenheter med 

olika storleker i form av passivhus. Här används inte väderskydd som täcker över hela bygg-

naden och inte heller betongstommen har skyddats något. Taket är byggt på stommen som 

väder skydd för hela huset, vilket gör att uttorkning kan ske. De känsliga materialen körs in i 

huset direkt vid leverans. De har också container för lagring av byggnadens fönster och dör-

rar[17].  
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Peab bygger en nyproduktion av bostäder i form av passivhus i Trollhättan som består av 174 

lägenheter. Företaget lagrar allt byggmaterial under pressningar om det inte går att få in direkt 

för att förhindra materialet från fuktskador [18].  
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6 Passivhus teknik vid ombyggnad 

Syftet med passivhusteknik vid ombyggnation och renovering är att minimera byggnadens 

energianvändning, med bättre funktion och komfort för de inneboende. Omkring en fjärdedel 

av Sveriges befolkning bor i hus som är byggda under miljonprogrammet som idag har ett 

stort behov av renovering. Att använda sig av passivhus tekniken vid ombyggnationen är en 

fördel för att omvandla husen till energieffektivitet, vilket är de miljövänliga och de låga 

driftkostnaderna. Det gäller att beslutunderlaget om ombyggnationen är korrekt samt innefat-

tar hela byggnaden och alla byggnadens delar (2). 

Renoveringsprojekt har olika förutsättningar, anledningen till renoveringen finns alltid, men 

orsaken är som nämndes tidigare olika. Renoveringar kan utföras på hela skalan från mindre 

renoveringsobjekt till en total ombyggnad.(2) Det är även viktigt att välja rätt objekt att reno-

vera och omvandla till passivhus. Byggnaden bör ha grundläggande förutsättningar till att 

ombyggas till passivhus, dvs. byggnaden måste efter byggnationen klara av kraven i passiv-

husstandarden.  

Projektet Brogården i Alingsås och projektet Orrholmen i Karlstad är två exempel på en mer 

betydande och lönsam renovering där en framgångsrik energieffektivisering har uppnåtts (2). 

Vid projektet Brogården har väldigt utförlig renovering utförts, där endast betongstommen är 

kvar från det befintliga huset [15]. Dessa två projekt är exempel på att passivhuskonceptet kan 

uppnås även vid ombyggnation med rätt förutsättningar (2) [15] 

Om vi tar tillexempel lägenheter med flera våningar som är i stort behov av renovering, så är 

det lämpligast och enklast att börja med klimatskalet (fasadernas kondition, fönster och dör-

rar, tak och grund). Det finns stora krav på förutsättningar för att en befintlig byggnad ska 

uppnå passivhusstandard.(2) 

 Byggnadens klimatskal måste vara lämpat för renovering.   

 Täta klimatskal med låga U- värden är centralt. 

 Fönstren byte mot energieffektiva fönster. 

 FTX- aggregat används för ventilation och uppvärmning i huset. 
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Efter renovering av lägenheterna i Brogårdens projekt minskade energianvändningen för upp-

värmning med 79 %.  

Tabell 4 Ombyggnad av Brogårdens lägenheter i Alingsås [värden från projektet Brogården] 

 

  

Gamla lägenheterna innan renoveringen Lägenheterna efter renoveringen 

Bärande betongskelett med utfackningsväggar klädda 

med en skalmur av tegel. 

Yttervägg: korsade stålregler och 440 mm isolering, U- värde 

0,09. Inga organiska material finns utanför folien för att minime-

ra fuktproblem i framtiden. 

På vinden har en tilläggsisolering utförts tidigare medan 

plattan mot mark är helt oisolerad. 

Tak: 400mm isolering, U- värde 0,10 

Källargolv/ platta på mark: 120-200 mm isolering 

Fönstren isolerade hälften så bra som moderna energi-

fönster 

Moderna fönster: U- värde 0,85 

 

Byggnaden ventilerades med frånluftsystem 

 

Uppvärmning: fjärrvärme via ventilationen 

Ventilationen: centralt FTX- aggregat 

Små lägenheter och området även saknade möte platser 

för de boende 

Ökning av antal större lägenheter samt mer möte platser i områ-

det 

Ej tillgängligt för personerna med rullator 

Entréerna var trånga och hade väldigt höga tröskel. 

Full tillgänglighet och nybyggnadsstandard 

Saknar hiss Finns hiss 
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7 Miljö   

Miljö är en annan viktig aspekt som har varit utgångspunkt till utvecklingen av passivhusbyg-

gande och är idag en av de mest aktuella frågorna inom både EU och omvärlden. Detta med 

anledning av de stora klimatförändringarna i dagens läge och den höjda temperaturen på jor-

den (1,7) [14] 

Bebyggelser står för en stor del av koldioxidutsläppet vilket motsvarar mer än 40 procent av 

det totala utsläppet av koldioxid. Därför har EU bestämt att minska koldioxid utsläppet ifrån 

hela EU med 20 procent fram till 2020 (1, 14). Alla EU-länderna skall ändra sina byggnormer 

så att det kommer nära nollenergihus. Vilket innebär att det ska vara låga energiförluster, för-

sörjningen skall ske lokalt och förnybart och det gäller alla nybyggda hus 2020 och alla om-

byggda hus 2021 (1) [14]. 

Den svenska byggindustrin står idag för ungefär 10 procent av det totala koldioxidutsläppet i 

Sverige. Den största delen av energiförbrukningen används för driften på huset vilket motsva-

rar 85 procent och 15 procent av energin används för att bygga huset (1,7). Därför är det lön-

samt att bygga passivhus med anledning av den låga energianvändningen under driften (2).  
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8 EKONOMI  

Ekonomi är en viktig förutsättning för att genomföra ett projekt inom ramen för kalkylerade 

kostnader. Syftet med kalkylering är att uppnå en bra ekonomisk styrning. Därför krävs det ett 

genomtänkt system för kostnadskontroll på byggarbetsplatserna. Systemet ska även innehålla 

kontroll av avvikelser för oförväntade kostnadsökningar, samt utföra en analys för de orsaker 

som leder till avvikelser. På detta sätt har företaget stora möjligheter till att åtgärda brister 

samt att förhindra kostnadsökningar. För att styra ekonomin och kontrollera intäkter och eko-

nomiska resultat från varje entreprenad behövs det ekonomiska styrsystem och sådana system 

finns i nästan alla byggföretag. Syftet med systemet är att produktionsledningen skall kontrol-

lera den ekonomiska utvecklingen på byggarbetsplatsen samt att skapa ett underlag för den 

ekonomiska grunden till företagsledningen (5). 

I Sverige har byggkostnaderna ökat och de ekonomiska kostnaderna varierar från ett projekt 

till ett annat. Att bygga hus efter passivhuskonceptet medför något högre kostnad än de kon-

ventionella husen. Produktionskostnaden för passivhus är cirka 2-9 procent högre än för det 

konventionella huset. Detta enligt byggnormer för år 2010 (2). Anledningen till att produk-

tionskostnaden på passivhus är några procent högre beror främst på materialval och mängd. 

För ett passivhus krävs det mer isolering, bättre kvalité på fönster samt dörrar. Skillnaden 

förväntas att sjunka i framtiden och detta beror på att tekniken utvecklas och nya metoder 

upptäcks kontinuerligt. Trots den dyra produktionskostnaden är energieffektiva hus det fram-

tida huset och prisvärt att byggas med tanke på den låga driftkostnaden (1, 2) [14]. 

Det är känt att driftkostnaderna för passivhus är märkvärt lägre än för konventionella hus. 

Den låga driftkostnaden beror främst på energiförbrukningen i huset. Uppvärmning av pas-

sivhus kräver mycket mindre energi jämfört med uppvärmning av det traditionella huset. Var-

je hus som idag byggs kommer troligen att ha en livscykel som är längre än 40-50 år, och om 

vi gissar på att ett passivhus brukar ca 60 kWh mindre energi per m² och år jämfört med ett 

konventionellt hus, motsvarar denna minskning av energianvändningen en investering på ca 

1000 kr per m² med förutsättning av dagens energipriser (2){31}. 
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Totalkostnaden påverkas också av några faktorer som t.ex. installationssystem och ventila-

tionssystem samt vilken material, inredning och utrustningsnivå huset ska ha. Passivhus sak-

nar installationssystem som påverkar totalkostnaden för huset, anledningen till det är att in-

stallation av radiatorsystem saknas i huset. Totalkostnaden påverkas också av typ av byggnad, 

antal våningar, och om byggnaden är ny eller ombyggnad (2,5).  

8.1 LCC-metoden 

Det finns olika metoder för att beskriva investeringars totala kostnader under dess livslängd. 

En av metoderna är LCC (Life Cycle Cost)- beräkningsmetoden. LCC är en byggnads livscy-

kelkostnader under åren byggnaden brukas. Beräkningen består av: inköpskostnader + drift-

kostnader + underhåll + destruktion – restvärde (2).  

En byggnad har en driftkostnad under sin förbrukningstid men oftast vid investering är pro-

duktionskostnaden det intressanta, detta med tanke på att huset inte byggs av den som skall 

bruka den. Det är känt att passivhus har 4-9 % högre produktionskostnader jämfört med kon-

ventionella hus. Den höga produktionskostnaden beror främst på den höga kvalitén på isole-

ring och täthet i konstruktionen som minskar energiförbrukningen. Minskad energianvänd-

ning medför låga driftkostnader som under husets livscykel jämnar ut den höga produktions-

kostande  (5,12,13)[14]. 

De viktigaste komponenterna vid beräkning av husets LCC är: {32} 

 Energikostnader under husets livslängd.  

 Investeringskostnader för huset.  

 Underhållskostnader för huset under dess livslängd. 
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9 EMPIRI  

9.1 Brogårdensombyggnation 

I Sverige byggdes en miljon bostäder under åren 1963-1975 det så kallade miljonprogrammet. 

Målet var att bygga en miljon bostäder under en kort tid för att lösa bostadskris i landet. Idag 

är många av dessa bostäder i stort behov av renovering. Detta gäller även på området Brogår-

den som ligger i Alingsås kommun som byggdes under 1970- talet. Området är Alingsås sista 

miljonprogramsatsning. Ombyggnationen började mars 2008 är en total ombyggnation. Allt 

ska byggas om på nytt, det enda som är kvar från den gamla byggnaden är betongstommen.  

På studiebesöket i Alingsås intervjuade vi Therese Grönqvist som är arbetsledare på 

SKANSKA som arbetar med Brogårdens ombyggnation till passivhus. På byggarbetsplatsen 

fick vi se hur lägenheterna hade renoverats och hur byggmaterialen skyddas. Det som skulle 

vara kvar från de befintliga byggnaderna var endast betongstommen. Problemet med lägenhe-

terna var att de hade stora fuktproblem. Det började med att vatten hade trängts in i teglet som 

fryst sönder samt spruckit. Husen var väldigt otäta och hade en stor energianvändning. Entré-

erna var trånga och hade mycket hög tröskel vilket gjorde att en person med rullator hade 

svårt att komma in i lägenheterna, samt lägenheterna saknade hiss (2) [15]. 

9.2 Östra parkvillorna  

I Linköping bygger NCC Östra parkvillorna med utgångspunkt i erfarenheterna från projektet 

Beckomberga. Lägenheterna är passivhus med smarta halvöppna planlösningar och effektiv 

värmeåtervinning. Projektet består av 24 lägenheter i det första huset och 36 i det andra huset 

som har storlek 59-119 kvm, 2-5 r.o.k. Den första inflytningen är i december 2012. På ett stu-

diebesök till Linköping 2012-05-09, intervjuade vi projektansvarig Susanne Wettergren. På 

byggarbetsplatsen fick vi se hur hela byggnaden väderskyddades samt att allt byggmaterial 

beställdes hem plastat. Ett stort materiallager hade företaget och där förvaras allt byggmateri-

al. Lägenheterna hade mycket tätt klimatskal som var helplastat från golv till tak. Den plasten 

var fast klämmt upp och nertill vilket medför en minskning av skarvar och risken för läckage 

minskar. Ytterväggarna var prefabricerade utan organisk material bara stålreglar och stenull. 
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Speciella fönster används i lägenheterna där gavlarna är försedda med mycket högsittande 

fönster som går på tvären istället för vertikalt, samt stora fönster i balkongen vilket medför 

solavskärmning. Ventilationssystemet i lägenheterna består av ett FTX- aggregat, som finns 

ett i varje lägenhet. Fördelen med att det finns ett i varje lägenhet är att det blir korta kanaler 

som går in och ut och risken för läckage minskar. 

9.3 Lyckostigen 

På ett studiebesök till Märsta 2012-05-15, där NCC bygger Lyckostigen, intervjuade vi plats-

chefen Magnus Waxin. Projektet består av 24 lägenheter i olika storleker från ettor till fyror 

och i form av passivhus. Projektet startades sommaren 2010 och projekteringen pågick i 20 

månader där beställaren, konstruktören, arkitekter samt entreprenörer och installatörer var 

deltagande. Hösten 2012 är de första inflyttningarna. På byggarbetsplatsen fick vi se hur 

byggmaterialet skyddas mot fukt. Känsliga byggmaterial körs in i huset direkt vid leverans, 

och om det uppkommer förseningar under bygget har företaget lager där fuktkänsliga material 

kan förvaras . Taket är byggt på stommen som väderskydd för hela huset, vilket gör att ut-

torkning kan ske, men betongstommen har inte skyddats något. Fuktmätning görs i varje gjut-

etapp.  

NCC bygger med extra tjocka väggar och djupa fönsternischer. Ventilationssystemet i lägen-

heterna består av FTX- aggregat. Det är ett centralt aggregat, där kanaler dras till lägenheter-

na. För att minimera problem med läckage är alla ventilationsrör ingjutna i takvalvet vilket 

ger en bra täthet och väldigt lite läckage i rören. NCC har interna kurser, där alla har gått en 

fuktkurs och en täthetskurs. 

9.4 Kvarteret Fridhem 

Peab bygger nu en nyproduktion av bostäder i form av passivhus i Trollhättan som består av 

174 lägenheter i kvarteret Fridhem. Projektet startade oktober 2011 och består av totalt 174 

lägenheter varav 30st trygghetsboende. Entreprenaden skall vara färdig 2013-08-28 och in-

flyttning är en månad senare. Informationen om projektet fick vi från Lennart Olsson som är 

platschef på Peab via E-post. 
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Peab bygger med hel Prefabstomme med betongsandwichväggar i fasad. Grund och tak liknar 

konventionellt byggande med mer isolering. Allt byggmaterial lagras under pressningar om 

det inte går att få in direkt för att förhindra materialet från fuktskador. Fuktmätningar på 

byggmaterialen utförs kontinuerligt enligt plan upprättad i fuktplan. Täthetskravet på lägenhe-

terna är 0,3 och det utförs täthetsprovning på varje trappuppgång för sig. Ventilationssystemet 

i lägenheterna består av FTX- aggregat med roterande plattvärmeväxlare.  

Entreprenadformen på detta projekt är totalentreprenad. Samarbetet mellan olika aktörer i 

projektet fungerar mycket bra. Projekteringsmöten sker varje vecka i VP- form (VP= Visuel 

planering) under projekteringstiden (ca: 6mån). Underentrprenörs möten sker varannan vecka 

(startar i detta fall när projekteringen är avslutad)  
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10 ANALYS  

I denna del redovisas endast de fem mest relevanta frågorna som berör syftet och målsättning-

en för detta examensarbete. Det ansågs att svaren på dessa fem frågor kan inkludera svar på ej 

redovisade frågor. Följande frågor valdes: 

Hur fungerar byggprocessen vid ett passivhus projekt? 

På frågan angående byggprocessen svarade två av fyra byggarbetsplatser att de använde sig av 

partnering samarbetsformen. Medan de två andra gick på erfarenhet och där en ansvarig var 

sakkunnig och insatt inom passivhustekniken. 

Har personalen gått på några utbildningar? 

När det gäller frågan om kompetens och utbildning hos medarbetare har man olika tillväga-

gångssätt. Endast en av fyra byggplatser har erbjudit utbildning till sina medarbetare inom 

passivhus tekniken. Medan på en annan byggarbetsplats har tidigare erfarenhet inom tätbygg-

da hus tillgodosetts som kompetens. På den tredje har samtliga medarbetare genomgått en 

kort intern utbildning om fukt och täthet, dock ingen speciell utbildning inom passivhustek-

nik. På den fjärde byggarbetsplatsen har ingen fått utbildning, men en presentation om vad 

som är viktigt är planerad i den närmaste framtiden. 

Har erfarenheter från tidigare projekt utnyttjats?  

Tidigare erfarenheter brukar vara viktiga inom alla områden, i och med att passivhus proces-

sen är ganska ny saknas långtidserfarenheter inom processen. Men de flesta som jobbar med 

passivhus teknik har erfarenheter från andra tidigare passivhusprojekt. Därför hade alla fyra 

byggarbetsplatser medarbetare och sakkunniga med erfarenhet inom passivhustekniken. Tek-

nik utvecklingen sker snabbt och nya konstruktioner uppfinns som uppfyller passivhuskraven 

på ett bättre och miljövänligare sätt. Eftersom de projekten är nya och pågående skaffar med-

arbetarna ständigt nya erfarenheter. 

Hur väderskyddas hus? Material?   

Fukt är en viktig faktor inom passivhustekniken, därför är det viktigt att byggnaden och 

byggnadsmaterialen är väderskyddade för att undvika risken för fuktrelaterade problem. På 
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frågan om väderskydd svarade tre av fyra byggarbetsplatser att de väderskyddar sina byggna-

der och samtliga byggmaterial. En byggarbetsplats hade inga fuktskyddsåtgärder för byggna-

den men de hade all material under tak. 

Har ni använt några speciella tekniker som är unikt för ert företag?  

Att vara unik och sträva efter nya tekniker talar om företagets utveckling och den kvalité de 

utmärker sig med, därför har frågan ställts om det används några speciella tekniker på de be-

sökta byggarbetsplatserna. Samtliga fyra byggarbetsplatser hade mer eller mindre speciella 

tekniker och tillvägagångssätt som kunde underlätta och förbättra byggprocessen, allt från 

inplastning av väggar fram till den helprefabricerade stommen. 

Vad tror ni om tillväxten om passivhus i framtiden? 

I och med de nya EU kraven, höjs kraven på energisnåla och miljövänliga byggnationer. Ef-

tersom passivhuskonceptet är ett av de mest miljövänliga och energisnåla alternativen läggs 

en stor vikt på tekniken och allt flera företag börjar satsa på passivhus. Därför anser samtliga 

företag att passivhusbyggnationer i den närmaste framtiden kommer vara dominerande. Där-

för har dessa företag redan nu börjat bygga allt mer efter passivhustekniken. 
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11 RESULTAT  

Utifrån studiebesöken kommer det fram att de största byggaktörerna inom byggbranschen har 

börjat inse vikten av erfarenhet och kunskap inom passivhus tekniken samt att passivhus är de 

framtida husen. De nationella och internationella (EU) reglerna kräver allt mer energisnåla 

och miljövänligt byggda hus. Idag vet vi att byggsektorn står för 40 procent av koldioxid ut-

släppet vilket är alldels för högt. De nya EU kraven kräver en minskning av utsläppet med 20 

procent fram till 2020. För att detta ska vara möjligt tvingas samtliga EU länder att införa nya 

byggnormer och utföra förändringar i de befintliga byggnormerna, detta inkluderar även Sve-

rige. 

Sverige är ett av dem europiska länderna som i många år har varit ett av de ledande länderna i 

Europa när det gäller att bygga täta och miljövänliga hus. Därför krävs det inte så drastiska 

ändringar i de svenska byggnormerna för att uppnå passivhuskraven, vilket kan vara en för-

klaring till att svenska byggaktörer allt mer börjar tänka miljövänligt och bygga passivhus. 

Byggprocessen för passivhus projekten är den samma som för de konventionella husen men 

det som är unikt för passivhusbyggprocessen är det täta och kontinuerliga samarbetet och en 

öppen dialog mellan och inom de olika yrkeskategorier som är involverade i projektet. Den 

öppna dialogen och samarbetet gör att alla är medvetna och insatta i hela processen och vet 

hur deras roll kan påverka uppfyllelsen av passivhuskraven. 

För en bra sammanhållning och projektering har allt flera byggföretag börja arbete med nya 

samarbetsformen partnering. Det nya arbetsformen har även kommit till användning bl.a. på 

de fyra besökte byggarbetsplatserna som vi har besökt. Partnering innebär att alla parter är 

insatta och involverade i projektet från start till slut. På så sätt effektiviserar man samarbetet 

och hela byggprocessens flöde. Till detta krävs även kompetens samt bra grundkunskaper hos 

samtliga involverade medarbetare från tjänstemän fram till hantverkare. Denna kompetens 

erhålls genom interna och externa utbildningar inom passivhustekniken. Trots att alla är med-

vetna om vikten av utbildning, erbjuds inte alla medarbetare utbildning inom passivhustekni-

ken. Endast två av de besökta arbetsplatserna har erbjudit någon form av utbildning till sina 

medarbetare, vilket kan resultera i en negativ verkan på passivhuskravuppfyllelsen. Bristen på 
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intresse för utbildning kan förklaras med att byggprocessen i Sverige är snarlik passivhustek-

niken och där med anser många att de är kompetenta för de nya arbetsuppgifterna. 

Passivhusbyggtekniken är ganska lik den konventionella byggtekniken; men med mycket 

högre krav på kvalitén av tätningstekniken och fuktskyddet i huset. På de besökta byggarbets-

platserna har tidigare erfarenheter utnyttjats och de befintliga konstruktionerna samt täthets-

tekniker utvecklats för att uppnå bättre kvalité samt uppfylla kraven för passivhus. En åtgärd 

är till exempel väderskydd av allt material för att minimera och eliminera risken för fukt pro-

blem i husen. Dessa väderskydd kunde vara i form av tält där materialen förvarades innan 

användning eller inplastat material som kördes direkt in i huset. 

De flesta företagen har utvecklat egna och speciella tekniker som de utmärker sig med. Detta 

kan vara i form av nya konstruktioner eller förbättringar i redan befintliga konstruktioner. I 

projektet fridhem i Trollhättan som byggs av PEAB används till exempel en annorlunda kon-

struktion på vägg och stomme till skillnad från andra projekt, en hel prefabricerad stomme 

med betongsandwichväggar i fasad. I projektet Brogården i Aligsås där Skanska bygger finns 

det planer på att bygga prefabricerade väggar. 

I dagens Sverige är passivhus byggandet inte standard, det utförs fortfarande som projekt 

inom energi och miljövänlighets tänkande. Men framtiden står inför passivhus tekniken. För-

modligen kommer passivhus konceptet bli en ledande teknik inom byggbranschen. Med tanke 

på den snabba tekniska utvecklingen kommer utförande tekniken att förändras och förbättras. 

Utvecklingen kommer även medföra stora och små förändringar inom till exempel uppvärm-

ningssystemet. 
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12 DISKUSSION 

Studiebesöken på byggarbetsplatserna har visat att allt flera byggföretag inom den svenska 

byggindustrin har intresse för att bygga enligt passivhuskonceptet. Trots högre produktions-

kostnad jämfört med de konventionella husen anses investeringen i passivhus lönsamt, detta 

med anledning av de låga driftkostnaderna, som huset har och att de framtida kraven på att 

bygga miljövänligt och energisnålt, ligger i centrum. När man bygger passivhus krävs det ett 

tätt samarbete mellan alla medarbetare på projektet. Detta kunde vi tydligt se på byggarbets-

platserna under våra studiebesök. Vi kunde se ett tydligt tätt samarbete mellan olika aktörer 

som jobbade på projektet bl.a. hantverkare, tjänstemännen, snickare, byggare, elektriker samt 

målare. Alla jobbade som en grupp och delade med sig av sina idéer. Vilken kan höja bygg-

kvalitén, bättre flöde samt hindra olika missförstånd mellan de olika parterna, vilket resulterar 

i en snabbare och mer problemfri byggnation. Beräkning och planering för eventuella risker 

och skador ansågs också mycket viktigt och utfördes noggrant. 

Trots det stora intresset för passivhustekniken, kunde vi tyvärr se att inga av medarbetarna på 

byggarbetsplatsen hade gått en utbildning inom passivhustekniken, och att företagen arbetade 

utifrån erfarenheter från tidigare projekt samt interna kurser. Deras kompetens byggdes på 

erfarenheter från tidigare projekt, där bland annat tidigare lösningar för till exempel tätning 

användes, som sen tidigare projekt hade visat ett lyckat resultat. Syftet med utbildningarna är 

att medverka till en förändring i arbetsformen och tankesättet på miljö- och klimatfrågor samt 

kunskap om passivhusteknik.  Passivhuskursen innehåller båda teoretiska och praktiska öv-

ningar som tillsammans medverkar till en bred baskunskap inom passivhusteknik. Det är inte 

detsamma att basera sin kunskap på tidigare projekt som att gå på en utbildning. Därför vore 

det bra om den svenska byggindustrin satsade mer på utbildning och att samtliga som jobbar 

på ett passivhus projekt har ett intyg på att de har genomgått någon form av utbildning som 

berör deras arbete inom projektet.  Vi anser att alla med kompetens och utbildning inom pas-

sivhus tekniken kan bära med sig erfarenhet även till konventionella husprojekt, vilket kan 

medföra högre och bättre hus standard, vilket också kan bidra till bättre miljö. 

Även byggnadsmaterialen har stor betydelse för att uppnå passivhuskraven. För att de svenska 

passivhusen ska uppnå passivhus kraven användes utländskt byggmaterial samt arbetskraft på 
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byggarbetsplatserna. Detta med anledning av att det krävs hög kvalité på till exempel fönster 

och dörrar som inte är tillgänglig i den svenska byggmarknaden. Kvalitén och egenskaperna 

som krävs och efterfrågas vid passivhusprojekt saknas på den svenska byggmarknaden.  Där-

för anser vi att det är viktig att den svenska byggbranschen satsar mer på tillverkning av 

byggnadsmaterial med hög kvalité, bättre standard och som är mer anpassad till passivhus-

kraven. På så sätt gynnar man både den svenska ekonomin och miljöpåverkan eftersom mate-

rialen inte behöver transporteras. Varför inte utveckla de egna byggnadsvarorna för att gynna 

den egna ekonomin och bli ett ledande land inom byggindustrin som förr i tiden. Eftersom vi 

redan har kunskapen och ganska lång tids erfarenhet. 

Att passivhusen har en god framtid kan förklaras med dess fördelar som är; lägre miljöbelast-

ning, lägre driftkostnad, bra ljudisolering med anledning av den tjocka isoleringen, utförande-

kvalité, ökat marknadsvärde, inga radiatorer. Men de har självklart också en del nackdelar 

som är bra att känna till och överväga vilka är; högre kostnader ca 4-9 procent, tjockare väg-

gar som tar mer plats, begränsad användning av vissa fasadmaterial till exempel tegel, över- 

och undertemperaturer, strålningskyla, högre känslighet mot byggfel med mera. 
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13 SLUTSATS 

Det pågår stora och små passivhusprojekt lite runt om i världen, till exempel i Afrika och Asi-

en. Detta med anledning av de stora klimatfrågorna som världen lägger en stor vikt på med 

tanke på klimatförändringarna. Passivhusbyggtekniken är både energisnål och miljövänlig 

samt att den med tiden kan effektiviseras och förbättras. 

Detta påverkar även den svenska byggindustrin som redan idag tänker miljövänligt och lång-

siktigt. Därför satsas det mycket på att samla på sig erfarenheter och kunskap inom passivhus 

tekniken samt på utveckling och förbättring av konstruktioner och tekniska lösningar för tät-

hets och fukt risker. Dessa företag jobbar alltmer med tätare samarbete och jobbar efter sam-

arbetsformen partnering. 
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BILAGA 

Intervju med Hans Eek arkitekt och expert inom passivhus 

Vad är passivhus? Vem är uppfinnaren? 

Passivhus är min uppfinning. Det är enkelt att effektivisera energiandvändning, det är att ut-

nyttja fysikens lagar.  Passivhus innebär att minska förlusterna genom ventilation dvs via an-

vändning av värmeväxlare. Ventilationkravet i vårt land och i övriga EU-länder är en halv 

luftomsättning i timmen i en bostad, dvs. ventilera luften varannan timme. Det är ett bra krav 

för att andas in friskluft. Ventilationen sker genom att den kalla vinterluften värms upp till 

rumstemperatur och sedan släpps ut. Innan den släpps ut helt värmer den upp inkommande 

luft. Värmeväxlaren bevarar värme från den gamla luften för att värma upp den friska luften. 

När byggdes det första passivhuset i Sverige? Var? 

Jag har jobbat med energisnåla hus sen 1970-talet. Det första huset som jag ritade var ett 

solvarmt hus. Det var ett komplicerat system som inte alls fungerade. Nästa projekt var passiv 

solvärme inte aktiv solvärme. Vi skulle ta vara på solen som vi har här på vintern för att ut-

nyttja den för uppvärmning. För att det skulle fungera måste vi minska förlusterna från huset 

så mycket som möjligt. Värmeförlustkällorna i ett hus är ventilationsförluster och transmis-

sionsförluster som går ut genom husets klimatskal. På 1970-talet var det normalt att isolera 

hus i vårt land väl jämfört med alla andra länder. Vi använde tjock isolering och huset hade en 

energiförbrukning på 2500 kWh för uppvärmning. 

Hur har passivhuskonceptet utvecklats? 

Under 1980-talet forskade jag i Karlstad och i Tyskland under 1990-talet. Det som har ut-

vecklats är ventilationssystem dvs. idag används värmeväxlare samt mycket bättre fönster. 

Fönstren idag är mycket bättre än de var för 20 år sedan. Anledningen till att vi har kommit så 

långt är att vi använder oss av bra isolering och bygger väldigt energieffektivt, inga köldbryg-

gor, tätt och värmeväxlare för ventilation. Lägger vi pengarna på de ovan nämnda punkterna, 

kan vi få tillbaka en hel del pengar från golvvärme och radiatorer som inte behövs installeras. 
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Ska man värma huset med ventilationsluft då behöver man inte ökad ventilation däremot kan 

värmd ventilationsluft tillsättas, på detta sätt får vi ett väldigt billigt värmesystem. 

Hur fås varmvatten i huset? 

Varmvatten måste man ha. Detta hus är anslutet till fjärvärme, fast det har inga radiatorer. I 

varje hus sitter ett laddbatteri i ventilationssystemet som värmer upp. 

 

Hur regleras värmen under sommaren då friskluften är varm samt på vintern när tem-

peraturen sjunker? 

På somrarna fungerar huset som vanligt. Det är bara att öppna dörren. Huset är väldigt väl 

isolerat upptill så det kommer ingen värme uppifrån. På vintern får man värme från ventila-

tions systemet. I huset finns en knapp som reglerar värmen i huset. Temperatur går att höja 

och sänka efter behov. 

 

Passivhus tekniken är en svensk uppfinning, men trots det ligger Sverige långt efter med 

passivhusbyggandet. Vad är anledningen till detta? 

Lågenergihuset är en svensk upptäckt. Den är mer utvecklad i andra länder än i Sverige detta 

på grund av att vissa personer är emot koncepten i Sverige. Det finns ingen byggnadsfysika-

lisk anledning att inte bygga efter passivhuskonceptet. Det ger en väldigt hög kvalité i byg-

gandet. Ska man certifiera passivhus måste man göra täthets mätningar i huset vilket är väl-

digt bra för att undvika fukt. När man bygger passivhus bygger man med väldigt hög kvalité. 

Energisnåla hus har byggts sen 1970-talet i Sverige. Passivhus är bara lite bättre. Lite bättre 

fönster, täthet, isolering och ventilationen är enligt byggnormens krav. Passivhus är inget ex-

periment det är en känd teknik där Newtons lagar och fysiken används. 

 

Hur bra uppnår den svenska byggindustrin passivhus kravet i byggandet? 

Passivhus kräver väldigt hög kvalité i byggandet, det är svårt och uppnå den kvalitén. Den 

svenska byggindustrin har de senaste 10 till 15 åren byggt med väldigt dålig kvalité. För att få 

en värmeväxlare att fungera bra måste det byggas tätt. För att hela ventilationen ska passera 

värmeväxlaren där den varma luften går i ena riktningen och den kalla i den andra riktningen. 

När luftströmmarna har passerat varandra så har 80-90 % av värmen övergått till den friska 



3 

 

 

luften som är på väg in. Om det läcker lite här och var så får man inte den effekten därför 

måste man bygga tätt. 

Det finns också andra anledningar till varför man ska bygga tätt, om fukten i inomhusluften 

när den tränger ut i konstruktionen då är det väldigt lätt att bilda kondens och då får man mö-

gel och det är inte så trevligt. Därför ska man bygga så tätt som möjligt så att man inte får 

luftströmmen ut. När det blåser så kommer mögeldoften in och det blir obehaglig. Det finns 

särskilda krav på passivhusen och tidigare hade byggnormen krav på tätheten, inte dagens 

byggnorm utan några år innan det var normen på 0,8 l/s. Idag ligger den på  0.30 l/s vilket är 

bättre värde på jusen än byggnorms kraven. Genom läckage försvinner även mycket energi, 

tätheten i huset är mycket viktigare än tjockleken på isoleringen. 

Krävs det speciell arkitektur för passivhus tex. När det gäller planlösning? 

Planlösningen är densamma som i vanliga hus. Men man ska säga till att man har värmeför-

lusterna så lite som möjligt. Det är stora värmeförluster på köldbryggor, varje gång du gör ett 

hörn i ett hus så bildas det en köldbrygga, och det gäller att ha så liten omslutnings yta som 

möjligt. Det är svårt att bygga ett hus i ett plan för då får du väldigt stor yta. Därför är ett två 

våningshus lättare att bygga till passivhus än ett enplanshus för att det är mindre golvyta. 

 

Vad har ni för samarbete med Boverket när det gäller energifrågor? 

Vi har inget direkt samarbete med boverket. Boverket är ingen forskningsinstitution, utan de 

genomför bara de regler som regeringen bestämmer. Passivhuscentrum får pengar från Aling-

sås kommun och Västra Götalandregionen, och Västra Götalands regionen får pengar från 

Energimyndigheten för att driva ett program. Man kan säga att staten är med och finansierar. 

 

Finns det några framtida planer för passivhus utvecklingen i Sverige? 

EU har bestämt att minska koldioxidutsläppet ifrån hela EU. Bebyggelsen står för 40-50 % av 

koldioxidutsläppet totalt om man ser på det globalt så är det så pass stort både driften och 

byggandet och rivningen utav hus. EU har bestämt att minska utsläppet med 20 % till 2020. I 

och med det har man gett ett direktiv att alla EU länder ska skriva om sina byggnormer så att 

det blir nära nollenergi hus. Vilket innebär att det ska vara låga energiförluster och försörj-

ningen ska vara lokal och förnybar. Detta ska gälla för alla nybyggda hus 2020 och 2021 på 

alla ombyggda hus. Därför finns det stor press på alla EU länder att ändra på byggnormen, 
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och Sverige är i den processen och ska göra det. Dagens regering har gett uppdrag till Bover-

ket att utreda byggnorm förändringen. Boverket är inte tillräckligt skarpa tycker jag. Boverket 

påstår att de nuvarande byggnormerna räcker till för att definiera nollenergihus. Sverige är sist 

i Europa i den definitionen. När man sammanfattar de kraven och börja sätta de formerna i 

Sverige så kommer det bli som Europa och kanske lite bättre. 

Jag kämpar för att vi ska skärpa till våra byggnormskrav i vårt land för att vi ska bli ledande 

igen. Sverige har varit ett ledande land om man ser på våra gamla byggnormer så var bygg-

normerna mycket bättre än i alla andra länder. Svensk byggindustri vad en framgångsrik indu-

stri, men om man ska ha ett bra fönster så är det bättre att gå till Estland, Lettland Litauen 

eller Tyskland och importera fönster idag därifrån. Det beror på att kraven är så dåliga i Sve-

rige, man har inte utvecklat sig. 

 

85% av familjehusen i Sverige är prefabicerade alltså byggda på husfabriker. Det finns kanske 

5-6 företag som bygger passivhus, om inte de andra börjar ändra på sin produktion så kommer 

de få lägga ner och gå i konkurs. Detta är vad jag tror. Jag håller på och ritar på två stycken 

passivhusprojekt i Lerum där använder jag Österrikes koncept för att jag inte har hittat mot-

svarande i Sverige. 

 

Vad beror de snabba passivhusutvecklingen på i Europa och främst i Tyskland? 

Steget från det vanliga byggandet till ett passivhus i Tyskland är väldigt stort medan det i Sve-

rige är väldigt litet. I Sverige handlar det mest om lite förbättring av det som vi har medan i 

Tyskland är det mer eller mindre som revolution. Nu har Tyskland bestämt att genomföra 

passivhuskriterier som byggnorm 2015. Estland lettland och Litauen har aldrig haft byggnor-

mer, de ska genomföra de nya normerna som passivhus. Norge har bättre definition av låg-

energihus än Sverige och Danmark, trots att definitionen är utvecklad från Sverige. 

 

Fungerar passivhuskonceptet över hela landet?  

Idag pågår det ett passivhus projekt i Kiruna.  Boverket har olika siffror på energi tillförseln 

till hus. I det södra klimatet är energi kravet på 90 kWh per m² och år, och det ökar i Kiruna 

till 130 på vanligt hus vilket ligger på hälften för passivhus. Vilket betyder att det kan byggas 

över hela landet. 
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Vad finns det för olika utbildningar för passivhus byggande? 

På passivhuscentrum håller vi på med att utbilda hantverkare i samarbete med Sveriges Tek-

niska forskningsinstitutst. Utbildningen handlar främst om täthet. Detta för att alla byggnader 

ska täthetstestas under byggnationen för att man ska åtgärda otätheten. Utbildningen är jätte-

viktig med tanke på samarbete när att alla hantverkare är väldigt duktiga på sina jobb. En 

snickare kan utföra ett väldigt bra jobb, sedan kommer elektrikern och ska börja dra el rör. 

Elektrikerna är jätteduktiga på att koppla upp ledningar, fast de saknar erfarenhet om att huset 

ska vara tätt för att energin ska fungera och det inte ska bli mögel i väggarna. Det är det som 

utbildningen går ut på, att skapa ett bra samarbete mellan olika hantverksgrupper. 

 

Vad krävs det för kvalité på byggnadsmaterialen? 

Passivhusdefinitionen handlar bara om driften utav byggnaden. Man kan bygga med vilket 

material som helst. Själva definitionen är bara siffran kWh per m² och år. Sedan hur huset 

byggs tar passivhusdefinitionen ingen ställning till.  

Jag som arkitekt tänker på vilket byggnadsmaterial som ska användas. Väljer alltid bygg-

nadsmaterial med låg miljöbelastning för att tillverka husen och med möjligheten att flyttas. 

De husen som byggs i Kiruna har det varit väldigt viktigt att det ska gå att montera ner husen 

och bygga upp de på ett annat ställe. Man vet inte hur lång håller på livslängd man har där 

med tanke på att marken att sjunka med tiden. 

 

Vad finns det för nackdelar när det gäller passivhusbyggande? 

Samarbete är viktigt. Arkitekten bör lära sig till exempel att fönster släpper in 10 gånger så 

mycket ljus som vägg per m² yta så att det blir en begränsning. Man måste bilda en balans 

mellan dagsljus insläppet och energiförlusterna, vilket medför en begränsning på fönsterytan. 

Detta kan man tycka är en nackdel om man är van vid att rita stora fönster. Det är viktigt att 

man har bra fönster så att man inte får kallras ifrån fönstren, detta gäller alla hus. Solav-

skärmning det är viktigt att tänka på i alla hus, passivhus är extra känslig på vår och höst då 

solen står lågt och då får man in ganska mycket solvärme. 

 

Hur mycket satsar man på passivhusutvecklingen över hela världen? 

Passivhus byggs över hela världen. Det finns pågående projekt i Kina, Japan och Afrika. 
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I Afrika är det tvärtom där är det varmare ute. Där gäller det att isolera mot värmen. 

Intervju med arbetsledare på Skanska Therese Grönqvist 

 

Vad har du för uppgift på byggarbetsplatsen? Tidigare erfarenheter? 

Jag jobbar som arbetsledare på byggarbetsplatsen. Har tidigare jobbat bara med ombyggnad. 

Detta är det första passivhusprojektet som jag jobbar med. 

Finns det några utmärkande skillnader mellan passivhusprojekt ochkonventionella hus-

projekt? 

Vi jobbar med partnering i öppen dialog dvs. alla jobbar och samarbetar tillsammans. Det som 

är unikt för detta projektet är att alla parter som är involverade i projektet sitter gemensamt i 

en stor matsal och äter tillsammans. De har gemensamma luncher och fika pauser. Tjänstmän, 

yrkesmän, elektriker, rivare, byggare, rörläggare, snickare, inhyrda, alla sitter tillsammans 

vilket är ovanligt. I vanliga fall sitter man i olika bodar där snickare sitter för sig osv. 

Den stora skillnaden mellan dessa projekt är främst ekonomin som har en stor betydelse för 

investeringen. 

Hur fungerar byggprocessen på ett passivhus projekt? 

Redan från början av projektet är alla parter djupt insatta i projekteringen. Alla medarbetare 

har en öppen dialog med varandra vilket är viktigt för projektet. Till exempel skulle vi i bör-

jan behålla de befintliga väggarna och göra några små åtgärder som till exempel att vi skulle 

dra elrör, riva tappeter och behandla väggarna. Det krävdes mycket jobb till att omvandla de 

befintliga väggarna till nytt skikt. Alla hade väldigt mycket att göra vilket ledde till att vi 

gemensamt började studera vad det skulle kosta om vi rev ner de befintliga väggarna och 

byggde på nytt. Gemensamt diskuterade alla yrkes grupper vad det skulle kosta, hur långt tid 

det skulle ta och hur mycket tid och kostnad som skulle kunna sparas med ny byggda väggar. 

I vissa fall får det kosta lite mer till fördel av att spara tid.  Det kan resultera extra produk-

ternskostnad men vinst i tid. Detta bestämde vi gemensamt samt via partnering med Alingsås 

hem som skulle få bättre produkt och kvalité. 

 

Hur ofta håller ni möten? 

Platschefen har ganska regelbundna avstämningar om tidsplaner. Beställaren brukar också 
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delta i möten där det finns möjlighet till att ställa direkta frågor till beställaren. Arbetsledaren 

har regelbundna möten med sina arbetare på byggearbetsplatsen. 

 

Hur skyddas byggmaterialen under byggnationen? 

Det material som klarar av att stå ute får stå ute som t.ex. stålreglar. Man försöker täcka över 

det under vinterhalvåret så man inte behöver gräva ut regel för regel. Gipsen beställs samma 

dag som den ska körs in och användas. Vi beställer gipset plastat, vilket kostar lite mer men 

gör bättre skydd ifall den behöver stå i regn medan den står ute tills den ska köras in. 

 

Utförs det några fuktmätningar på byggmaterialen?  

Material som byggs in fuktmät om det behövs. Trä fuktmät eftersom det inte har möjlighet att 

uttorkas. Det mesta av materialen som används är i stål vilket inte behöver några fuktmät-

ningar . 

 

När börjades ombyggnationen? Vilka åtgärder har gjorts? 

Ombyggnationen började mars 2008, det är en totalombyggnation. Allt ska byggas om på 

nytt. Det enda som är kvar från den gamla byggnaden är betongstommen. De nya fönstren 

som används är av den bästa typen. Väggarna görs väldigt bra isolerade med en väggtjocklek 

på 400 mm. Botten plattan isoleras. Med tanke på att det är ett gamalt miljonprogram, har 

man märkt att den gamla plattan inte klarar av passivhus kraven, även om vi bygger på med 

extra sockel element med cellplast på den gamla plattan så klarar vi ändå inte kraven. Därför 

använder vi oss av PIR isolering som är en väldigt högpresterande isolering. Det använder vi 

på bottenplattan för att klara av kravet. 

 

Har hanverkarna gått på några utbildningar? 

Personalen har inte gått på någon utbildning inom Skanska. Men alla som jobbar i projektet 

idag har varit med från början. Alla vet hur de ska jobba med tanken på det stora täthetskravet 

samt kvalitén på husen. Vi på Skanska bygger även täta hus, därifrån har vi med oss en hel del 

erfarenheter. Alla våra snickare vet att det ska byggas tätt. Vi har även jobbat ihop med Hans 

Ek och tagit fram lösningar tillsammans. Med tanke på att utbildningen kom två år efter pro-

jektet hade startat kändes det onödigt att gå på utbildningen. Jag vet även att en del av oss är 
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med och ger utbildningen. Själv har jag inte gått på någon utbildning men vi brukar köra det 

med nya medarbetare som vi tycker behöver gå på utbildningen. 

 

Vilka problem hade de gamla lägenheterna? Köldbryggor? Fuktskador? 

De gamla lägenheterna hade stora fuktproblem. Det började med att vatten hade trängt in i 

teglet som fryst sönder och spruckit. Husen var väldigt otäta och det var kallt i lägenheterna. 

Det drog mycket energi att hålla lägenheterna varm. Det var mycket ytskiktsjobb med tanke 

på att det var en gammalt miljonprogram och inga stora åtgärder hade gjorts på lägenheterna. 

Det stora problemet var köldbryggor i balkongen. Balkongen var indragen in i vardagsrummet 

vilket var en orsak till att det blev kallt inne i huset vid låg temperatur utomhus. Detta har 

åtgärdats genom att såga balkongen så att det kommer komma en yttervägg först och sedan 

balkongen. Det finns inga möjligheter för köldbryggor i de nya lägenheterna. Ett stort fokus 

har lagts på tillgängligheten, en person med rullator ska kunna komma in i lägenheterna. De 

gamla lägenheterna hade väldigt höga trösklar vilket gjorde att det var omöjligt för en rull-

stolsbunden person att komma in i lägenheten. Lägenheterna saknade hiss. Målet med om-

byggnationen är att bygga om lägenheterna enligt passivhusstandard samt att husen ska vara 

tillgängliga för alla. 

 

Hur många hus består projektet av? 

Det är totalt 16 hus som ska ombyggas. Alingsås vill ha större variation i lägenheterna, förut 

var det i stort sett bara 2:or och 3:or men nu finns det 4:or och 5:or. Målet är att Brogården 

ska vara tillgängligt för alla. 

 

Har erfarenheter från tidigare projekt utnyttjats? 

Vi har använt oss väldigt mycket av erfarenheter från tidigare projekt. Att lära sig av tidigare 

projekt samt undvika att upprepa samma fel. Exempel är att väggen som byggs idag skiljer sig 

väldigt mycket från det första husets väggar. Nu vill vi göra prefabricerade väggar vilket är ett 

resultat av ett EU-projekt som Skanskas chef har varit med i. Alla väggar håller passivhuskra-

ven men dagens väggar är bättre. De gamla väggarna i det första ombyggda passivhuset var 

till och med tjockare, det var väldigt mycket skruvar i de gamla väggarna, vilket inte behövs i 

dagens väggar. Vi vill göra det allt lättare för våra hantverkare. 
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Vilket ventilationssystem används i husen? 

Ventilationen är en viktig del i passivhus. I det första hade vi ett aggregat i varje lägenhet, 

men sedan utvecklades det till ett ventilations aggregat per hus. Aggregatet ligger längst upp i 

varje hus. Det har byggts ett rum för ett gemensamt ventilationssystem längst upp i husen. 

Har några problem uppstått under projektets gång eller på de färdiga ombyggda hu-

sen? 

Inga större fel har upptäckts under projektets gång men vi strävar alltid efter att utveckla det 

som tidigare har byggts till bättre och billigare samt enklare för kroppen att jobba med. Det 

används nya metoder hela tiden. 

 

Kommer de ombyggda lägenheterna att komma upp till passivhusstandard för nybygg-

da lägenheter? 

Husen byggs enligt passivhusteknik dvs. att de kommer uppfylla passivhuskraven. Husen 

skiljer sig inte mycket från en nybyggnation och kommer att uppfylla kraven lika bra. 

 

Är det lättare att uppnå passivhus kraven vid nybyggnation eller ombyggnation? 

Det är självklart lättare att uppnå passivhus kraven vid nybyggnation men det betyder inte att 

det är omöjligt vid ombyggnation. Vid nybyggnation vet man hur man ska planera och välja 

lösningar, medan vid ombyggnation krävs det andra lösningar och planeringar. 

 

Hur väderskyddas husen? Material?   

Ute på byggarbetsplatsen har vi väderskydd över hela huset. Inget byggs under öppen him-

mel. Vi har även byggt upp tält för att lagra material. Väderskyddet plockas bort när yttertaket 

är färdigt och fasaden är klar. Sedan flyttas det över till nästa hus som står på tur. 
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Intervju med Projekt ansvarig Susanne Wettergren Östra parkvillor-

na i Linköping 

Hur insatt är du i projektet? Hur länge? 

Jag började jobba med projektet för ett år sedan. I juni startade vi säljfasen av lägenheter. Jag 

har varit med hela projekterings fasen, men en del beslut har tagits sen tidigare. Vi på NCC 

använder oss av tekniska plattformar som en hjälp till hur vi ska konstruera konstruktioner för 

små hus, flerbostads hus samt en plattform för lågenergihus. Plattformstänkandet förenklar i 

projektering, inköp och byggande, vilket i längden innebär en ökad kontroll över såväl kost-

nader som kvalitet. 

Det var valt sen tidigare att vi skulle jobba med lågenergihus plattformen. Boverket har ett 

krav på 110 kWh per m² och år och vi på NCC har egna krav som ligger på 85 kWh per m² 

och år. Projektledningen kände att det inte krävdes så stora förändringar på att omvandla låg-

energihus plattformen till passivhuskonceptet. Förutsättningarna var när det gällde tjocklek på 

väggar, fönster och klimatskal att kravet redan var uppfyllt. Det som gällde var att ändra vär-

mesystem och tänka på solavskärmning, solinstrålning samt att det fungerar. Detta var under 

den tiden då man tog fram planlösningen och man kände att detta hus inte uppfyllde till 100 

% passivhuskonceptet men ändå var det ett bra passivhus. 

Hur fungerar samarbetet mellan olika aktörer i projektet?  

Samarbetet är ständigt, man byter idéer hela tiden. I vanliga fall brukar man tycka att när pro-

jekteringsfasen är över då är även frågorna över, men så är det inte. Nya frågor dyker ständigt 

upp. Det finns gubbar ute på bygget som har byggt energisnåla hus sen tidigare, de var väldigt 

för projektet. Platsledningen är ny och strävar efter nya idéer och tankar. Alla frågor kanske 

inte är lösta under projekterings fasen därför växlas idéer mellan parterna ständigt. Med tanke 

på att det sker flera projekt av samma form tar vi med oss idéer och erfarenhet från de första 

projekten till de näst kommande projekten osv. 

 

Har erfarenheter från tidigare projekt utnyttjats?  

Vi har ett projekt uppe i Beckomberga, med dem har vi haft erfarenhetsåterföringsträffar samt 

jag personligen har planer på att utföra några intervjuer med de boende Beckomberga och 

höra vad de tycker nu efteråt. 
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Har personalen gått på några utbildningar? 

Vi har haft passivhus utbildningen för alla involverade parter bla entreprenörer, projektörer 

och hantverkare. Utbildningen pågick under en halv dag och presenterades av en speciell av-

delning som kallas NCC teknik som är duktiga inom passivhusprojekt. Vi har erfarenhet sen 

tidigare inom företaget. NCC teknik var involverade i projekteringen av passivhusen i Beck-

omberga samt att de har byggt en hel del passivhus i Värnamo. Vi har haft en bra återföring. 

Vad är det för entreprenad form? 

Det är ett totalentreprenadprojekt och byggherren är en bostadsförening. 

 

Hur många lägenheter består projektet av? Inflyttning? 

Projektet består av 24 lägenheter i det första huset och 36 i det andra huset. Den första inflyt-

ningen är i december 2012. 

 

Har ni använt några speciella tekniker som är unikt för ert företag? 

Vi har inte använt oss av några speciella tekniker men det gäller att vara smart och extra nog-

grann. Vi har upptäckt från Beckomberga att plastningen är jätteviktig, vilket gör att i detta 

projekt använder vi oss av helplast som går från golv till tak och man klämmer den upp-och 

nertill vilket medför minskning av skarvar och risken för läckage minskar. 

 

Vilket ventilationssystem används i husen? 

Ventilationssystemet består av FTX- aggregat som finns ett i varje lägenhet. Fördelen med att 

det finns ett i varje lägenhet är att det blir korta kanaler som går in och ut och risken för läck-

age. 

 

Vad använder ni för väggkonstruktion? Skillnad i konstruktionen mellan passivt och 

konventionellt hus? 

Vi har prefabricerade ytterväggar som är utan organiskt material, bara stålreglar och stenull. 

Det enda som skiljer passivhusprojektet från konventionella projekt är uppvärmningssystemet 

samt det täta klimatskalet. 
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Vilka skillnader har du upptäckt mellan detta projekt jämfört med tidigare projekt i 

processen? 

Jag har inte jobbat med samma funktion som jag har nu, men det jag ser på detta bygge är 

renheten. Jag har aldrig varit på ett bygge som är så rent som detta. Det har med noggrannhe-

ten att göra vilket medför även renheten. Gubbarna vet att det inte funkar med plastningen om 

det är smutsigt omkring till exempel. 

 

Hur skyddas bygg materialen under byggnationen? 

Det finns olika förutsättningar på olika byggarbetesplatser när det gäller skydd av material. 

Allt material ska skyddas oavsett vad det är för projekt. Vi har ett stort materiallager där vi 

förvarar materialen. Hela byggnaden väderskyddas samt allt material beställs hem plastat. 

 

Vilka kvalitetskontroller utförs? 

Vi har noggranna egna kontroller ute på bygget samt att det finns en kontrollansvarig som 

kommer med jämna mellanrum. 

Hur stor är energiförbrukningen i lägenheterna? 

Lägenheterna har en energiförbrukning som ligger på 60 kWh per m² och år. Effektförlusten 

på den första etappen ligger på 9,8 och andra etappen 9,6 där vi har gjort om fördelningen av 

lägenheterna. I den första etappen hade vi 2:or, 3:or och 4:or på ett plan, men 2:orna var inte 

så attraktiva från början, därför har vi omvandlat dem till mindre 3:or i andra etappen, vilket 

medför en förändring av effektförlusten. 

Det krävs mer samarbete och hög kvalité hur påverkas ekonomin? 

Passivhus projektet är lite dyrare än det konventionella hus projektet men har lägre driftkost-

nader. För föreningen blir driftkostnaderna lägre i längden. Vilket medför att föreningen har 

råd att betala lite mer från början utan att det ska påverka priset för kunden med tanke på att 

driftkostnaderna är lite lägre. 

 

Vad tror ni om passivhustillväxten i framtiden? 

Om 10-15 år kommer alla hus se ut och byggas enligt passivhus konceptet. Men frågan är om 

det kommer vara samma uppvärmningssystem. Klimatskalet kommer se ut som det ser ut 

idag. Det kan komma nya uppvärmningssystem och nya uppfinningar. 
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Krävs det speciell arkitektur för passivhus? Planlösning? 

Enligt erfarenheter från tidigare projekt, har vi upptäckt att halvöppen planlösning är fördelak-

tig för att få en bra luftväxling i lägenheten. Vi har speciella fönster där gavlarna har mycket 

högsittande fönster som går på tvären istället för vertikalt. Vi har stora fönster i balkongen där 

vi har solavskärmning. 

 

Hur ofta håller ni möten? 

På bygget har vi möten varje vecka sen har vi byggmöten en gång i månaden, och även pro-

jektavstämning där även entreprenörerna är med. 
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Intervju med Magnus Waxin platschef på NCC i Märsta 

Vad har du för uppgift på byggearbetsplatsen? Tidigare erfarenheter? 

Jag är platschef och har tidigare jobbat med nyproduktion av bostäder i 15 år. Har en 4 årig 

gymnasieutbildning. Detta är vårat första passivhus projekt för vår avdelning i Uppsala. 

 

Vem är byggherren? 

Byggherren är Sigtunahem, Jenny Berglund 

 

Vad är det för entreprenadform på projektet? 

Partnering via överenskommelse med Sigtunahem om pris, med riktkostnad. 

 

Hur fungerar samarbetet mellan olika aktörer i projektet? 

På detta projekt har NCC ett partnering avtal med installatörerna. 

 

Hur fungerar byggprocessen på ett passivhus projekt? 

Under projekteringen togs beslut om att använda sig av ”tung stomme” som gör att värmen 

som man värmer upp huset med, tar lång tid att kyla ner. Att ha en tung stomme av gjuten 

betong har även gjort att vi fått en täthet i klimatskalet som är mycket god. 

 

Hur ofta håller ni möten? 

Projekteringsmöten hölls en gång i månaden. Byggmöten med beställare hålls också en gång i 

månaden samt samordningsmöte med underentreprenörer hålls också en gång en månaden. 

 

Hur skyddas byggmaterialen under byggnationen? 

Betong stommen har inte skyddats något. Taket är byggt på stommen som väderskydd för 

hela huset, vilket gör att uttorkning kan ske. Känslig material körs in i huset direkt vid leve-

rans, och om det uppkommer förseningar under bygget har vi containrar som fuktkänsliga 

material kan förvaras i. 
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Utförs det några fuktmätningar på byggmaterialen?  

Fuktmätning görs i varje gjutetapp i betong där har vi en fuktkonsult som hjälper oss. 

 

När började projektet? Inflyttning? 

Projektet startades sommaren 2010 och projekteringen pågick i 20 månader där beställaren, 

konstruktören, arkitekter samt entreprenörer och installatörer var deltagande. Hösten 2012 är 

den första inflyttningen. 

 

Har hantverkarna gått på några utbildningar? 

Vi har interna kurser på NCC, där samtliga har gått en fuktkurs och en täthetskurs. Men där-

emot har inga speciella passivhuskurser hållts. 

 

Hur många hus består projektet av? 

Projektet består av 24 lägenheter. Lägenheterna består av 1:or, 2:or 3:or och 4:or 

 

Har erfarenheter från tidigare projekt utnyttjats?  

Tidigare erfarenhet har utnyttjats. Vi har upptäckt genom tidigare projekt att en tung stomme 

har gett täta hus 

 

Vilket ventilationssystem används i husen? 

FTX- aggregat med återvinning på frånluft, och förvärmning på tilluften. Det är ett centralt 

aggregat, där kanaler dras till lägenheterna. För att minimera läckageproblem har vi dragit in 

fläktrummet i huset dvs vi har ingenting utanför klimatskalet. Alla ventilations rör är ingjutna 

i takvalvet vilket ger en bra täthet och väldigt lite läckage i rören. Detta är en jätte bra åtgärd 

tycker vi. Vi har två centrala aggregat för att undvika väldigt långa rör. Huset är även borrat 

till bergvärme. De kommer ha en bergvärmeanläggning som kommer värma huset som består 

av 6 borrhål på 150 m. 

 

Har några problem uppstått under projektets gång eller på de färdiga ombyggda hu-

sen? 

Problem uppstår alltid, större eller mindre, inte för att det har varit ett passivhus. 
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Har ni använt några speciella tekniker som är unikt för ert företag? 

Nej, inga speciella tekniker har använts. Men vi har en grupp som hjälper till med tekniska 

lösningar, vilken kallas NCC teknik. 

 

Vad använder ni för väggkonstruktion? Skillnad i konstruktion mellan passivt och kon-

ventionellt hus? 

Vägg konstruktionen består av en 175 mm gjuten betongyttervägg med 2 lager isolering 150 

mm PIR, 100 mm stenull och en puts på 10-15 mm. 

 

Vilka skillnader har du upptäckt mellan detta projekt jämfört med tidigare projekt i 

processen? 

Den enda skillnaden med dessa projekt är att man ständigt måste tänka på täthet och energi-

användning. Annars är byggprocessen till stor del den samma som för tidigare projekt. Vi har 

partnering samarbtes form med våra installatörer också, detta för att undvika ÄTA och änd-

ring och tilläggskostnader. Blir det dyrare försöker vi dela på kostnaderna. 

 

Hur stor är energiförbrukningen i lägenheterna? 

Energiförbrukningen på lägenheterna är enligt FEBY vilket ligger på 15 kWh per m² per år. 

 

Det krävs mer samarbete och hög kvalité, hur påverkas ekonomin? 

Att bygga passivhus är dyrare än de konventionella, detta med tanke på de höga kraven på 

täthet och energiförbrukning. 

 

Vad tror ni om passivhus i framtiden? 

Det kommer bli allt fler passivhus i framtiden. Det är bra att börja göra sig kunnig redan nu. 

 

Krävs det speciell arkitektur för passivhus? Planlösning? 

Det vi har på detta projekt har en vanlig arkitektsfirma ritat. Konstruktören har varit en ener-

gikunnig konstruktör som har kommit med förslag att undvika hörn och använda sig av mind-

re fönster.  
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Intervju via E-post med Lennart Olsson Peab 

Vad har du för uppgift på byggearbetsplatsen? Tidigare erfarenheter? 

 Jag är platschef, har tidigare varit hantverkare. Efter ingenjörsutbildning på Chalmers 1998-

2001 började jag som platschef på Peab. Detta är mitt första passivhusprojekt. 

 

När börjades projektet?  

Startade oktober 2011. 

 

Vad är det för entreprenad form? Vem är byggherre? 

 Totalentreprenad. AB Eidar Trollhättans bostadsbolag. 

 

Hur många lägenheter består projektet av? Inflyttning?  

174 lägenheter varav 30st trygghetsboende. Entreprenaden skall vara färdig 2013-08-28 och 

Inflyttning blir troligen en månad senare. 

 

Hur fungerar samarbetet mellan olika aktörer i projektet?  

Mycket bra! 

Hur fungerar byggprocessen vid ett passivhusprojekt jämfört med byggprocessen vid 

byggnation av ett traditionellt hus?                                                                                      

Vid anbudsskedet och under hela projekteringstiden är det mycket viktigt att ha men en sak-

kunnig som är väl insatt i vad passivhus är och vad som är viktigt. 

Hur ofta håller ni möten? 

 Projekteringsmöten varje vecka i VP-form (VP=Visuellplanering) under projekteringstiden 

(ca: 6mån). UE-möten (startar i detta fall när projekteringen är avslutad) varannan vecka. 

 

Hur skyddas byggnadsmaterialen under byggnationen? 

 Om de inte går att få in direkt lagras de under pressningar, det mesta skall komma just in time 

och köras in direkt. I detta projekt är hela stommen prefab. 
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Utförs det några fuktmätningar på byggmaterialen?  

Ja! Utförs kontinuerligt enl. plan upprättad i fuktplan. 

 

Har hanverkarna gått på några utbildningar med tanke på det höga kravet på husen? 

Nej! Presentation av vad som är viktigast är planerad till 25/5 för alla hantverkare. 

 

Har erfarenheter från tidigare projekt utnyttjats? 

 Ja! Eftersom vår sakkunnige har ingått i tidigare projekt. 

 

Vilket ventilationssystem används i husen? 

 FTX med roterande plattvärmeväxlare. 

 

Har några problem uppstått under projektets gång? 

 Inga stora vad gäller just passivhus. 

 

Har ni använt några speciella tekniker som är unikt för ert företag?  

Helprefab stomme med betongsandwichväggar i fasad. Detta är första projektet inom vår re-

gion i alla fall. Denna stommen är vald till stora delar på grund av passivhuskraven. 

 

Vad använder ni för konstruktion/material för vägg, grund och tak? Finns det någon 

skillnad i konstruktion av passiva och konventionella hus? 

 Grund och tak lika konventionellt byggande bara mer isolering. Väggar enl. punkten ovan. 

 

Vilka skillnader har du upptäckt mellan detta projekt jämfört med tidigare projekt i 

processen? 

 Att alltid tänka täthet, energi och fukt. 

 

Vilka kvalitetskontroller utförs? 

Egentligen ingen skillnad mot ”vanligt” byggande men det kommer att krävas mer verifiering 

när huset tas i drift. 
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Hur stor är energiförbrukningen i lägenheterna? 

Kan inte detta men vi följer Febys passivhus krav vilka ställer krav på högsta tillåtna energi-

åtgång/m
2
. 

 

Det krävs mer samarbete och hög kvalité, hur påverkas ekonomin?  

Mycket lite som beror på samarbete, högre kostnader för material och timmar. 

 

Vad tror ni om passivhustillväxten i framtiden?  

Troligen kommer det byggas fler men det finns ännu mycket att lära så de kommer säkert att 

ha en annan och nyare teknologi. 

 

Krävs det speciell arkitektur för passivhus? Planlösning?  

Många ytterhörn i fasad påverkar negativt eftersom dessa utgör större köldbryggor. 

 

Vilka kontroller utförs av byggnadens lufttäthet?  

Täthetsprovning utförs. 

 

Vad har ni för täthetskrav på lägenheterna?  

0,3 l/s, m
2
. 

 

Utförs det provtryckning? På varje lägenhet eller hela byggnaden? 

 Troligen kommer vi att provtrycka varje trappuppgång för sig. 

 

Vilka åtgärder har vidtagits för tätning vid anslutningar? Vägg-vägg, fönster-vägg, 

dörr-vägg?  

Eftersom fasaden är i betong gjuts skarvar mellan vägg - vägg och golv/tak – vägg, runt föns-

ter fogas. 

Vad används för tätskiktsmaterial?  

Om du menar i väggar o tak så är det plastfolie. 
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Förses lägenheterna med någon typ av värmesystem? Elvärme, bergvärme, solceller, 

radiatorer mm? 

Vi har två typer, de vi kallar punkthus har värmebatteri som värmer tilluften i varje lägenhet 

och det vi kallar lamellhus har radiatorer. I båda fallen är det fjärrvärme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



21 

 

 

Bilder tagna vid studiebesöken 

Brogården 

Datum 2012-05-02 

Bilderna är från ett studiebesök till Alingsås där Skanska bygger om Brogårdens lägenheter 

till passivhus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Byggnaden täcks av ett tält som an-

vänds som klimatskydd mot nederbörd 

 

Plastfolie är monterat i klimatskärmen. 
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Plastfolie är monterat i klimatskärmen. Bilden 

tagen från husets utsida. 

 

Det stora problemet med de gamla lägenheterna 

var köldbryggor i balkongen. Balkongen var in-

dragen i vardagsrummet vilken var en orsak till 

att det blev kallt inne i huset vid låg temperatur 

utomhus. Detta har åtgärdats genom att såga bal-

kongen så att det kommer komma en yttervägg 

först och sedan balkongen. Det finns inga möj-

ligheter för köldbryggor i de nya lägenheterna. 

 

 

Brogårdens nya balkonger. 
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Bilden visar tjocklek på väggen(400mm) efter 

renoveringen 

Bilden visar tjocklek på väggen innan och efter 

renoveringen. 

1 Tjocklek på väggen innan renovering. 

2 Tjocklek på väggen efter renovering. 

 

Takkonstruktion Brogården 
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Väderskydd på huset och för byggmaterial. 
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Östra parkvillorna 

Datum 2012-05-09 

Bilderna är från ett studiebesök till Linköping där NCC bygger Östra parkvillorna. 

 

 

 

 

 

Ett exempel på Östra parkvillorna 

Ett exempel på Östra parkvillornas område. 

. 
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Väderskydd på huset och byggmaterialen beställs 

inplastat. 

Plastfolie är monterat i klimatskärmen. 

Bilden taget från husets innesida. 
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Mätning av lufttäthet med så kallad tryckprovning. 
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Lyckostigen 

Datum 2012-05-15 

Bilderna är från ett studiebesök till Märsta där NCC bygger Lyckostigen 

 

Bilden visar hur byggmaterialen skyddas. Taket är byggt på stommen som väder skydd för 

hela huset, vilket gör att uttorkning kan ske. Fönster och dörrar lagras i container. 
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Skum används vid anslutningar mellan fönster 

och vägg . 

Bilden är tagen från husets utsida. 

 

 

 

Ett gummiband används vid fönsteröppningen 

för att undvika luftläckage. 

Bilden är tagen från husets insida. 

 

 

Skum används vid anslutningar mellan fönster 

och vägg. 

Bilden tagen från husets utsida. 
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Tjock isolering på väggen 

 

Radiator fanns i lägenheterna. 

 


