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Sammanfattning 
Passivhus är ett relativt nytt begrepp som innebär att bygga på ett energieffektivt 
sätt och därmed minska värmeförlusten genom byggnaden. Tekniken har funnits 
i Europa sedan 1990 och vuxit sig större år för år och under de senaste åren har 
ett flertal hus byggts i Sverige med detta byggnadssätt. 
 
Principen är miljövänlig och bidrar till minskade koldioxidutsläpp vilket gynnar 
både miljön och ekonomin. 
 
De allt hårdare och hårdare krav som ställs ur miljöaspekt innebär att detta nya 
sätt att producera byggnader kommer att öka under kommande år och snart blir 
det standard att använda detta sätt att bygga bostäder.
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1. Inledning  
 

1.1 Syfte  
Rapporten är ett examensarbete vid utbildningen Bygg och Anläggning vid 
Luleå Tekniska Universitet. Syftet med denna rapport är att skapa nyfikenhet 
och starta tankegångar om passivhus hos de som tar del av detta arbete. Tanken 
är också att kunna använda den här rapporten som en del av ett underlag om 
du/ni har frågor och funderingar om just passivhus. 

 

1.2 Metod 
För att framställa mitt arbete har jag använt mig av information som finns att 
tillgå på internet, samt NCC:s intranät Starnet. 

  

1.3 Frågeställning 

 Är det dyrt att bygga ett passivhus? 
 Finns det referensobjekt i Sverige? 
 Passar denna byggnadstyp det nordiska klimatet? 
 Vad finns det för för-/nackdelar? 

 
 

1.4 Avgränsningar 
I denna rapport ska jag förklara hur konstruktionen är uppbyggd, samt få svar på 
den frågeställning jag tog upp ovan. Jag har valt att inte ta upp alla krav som 
finns på dessa byggnader då det skulle ta upp ett flertal sidor med grafer och 
kalkyler, utan jag vill bara belysa byggnadens konstruktion. 
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1.5 Inledande information  
Hur många av oss har inte svurit och kastat förbannelser över vädergudarna när 
temperaturen legat på åtskilliga grader under nollan flera veckor i sträck. 
Energiförbrukningen har skjutit i höjden liksom kostnaderna, valet av 
värmekälla samt tilläggsisolering av bostaden diskuteras kring matbordet i 
flertalet hem. Pellets, ved, jordvärme, bergvärme, solpanel, vindkraft, vilken 
uppvärmning passar bäst till just vår bostad och ekonomi? 
 
Frågorna är många och det är inte lätt att ge ett exakt svar på att just bergvärme 
passar er bostad bäst, markförhållandena är kanske inte optimala för den typen 
av värmekälla.  
 
Att tilläggsisolera vinden är en kostnad som du sparar in fort ifall det visar sig 
att isoleringen där inte räcker till och värmen smiter ut genom bjälklaget och 
vidare ut genom yttertaket. Detta kan visa sig genom att snön smälter från taket 
under vintern och bildar is längs takfoten och i hängrännor.  
 
Forskning visar att i en undersökning från 2005, där man hade en villa med 
tvåglasfönster med en yta av 17 m2 som byttes ut mot lågenergifönster, gjorde en 
besparing på drygt 2000 kronor per år. Många kanske tycker att det är en liten 
besparing som inte kommer att sänka kostnaderna nämnvärt, men man måste 
tänka på att detta kommer att påverka hushållets ekonomi positivt under en lång 
tid framöver. Lågenergifönster motverkar även kallras som kan uppstå vid äldre 
fönster där kall uteluft strålar genom glaset och faller till golvet inomhus där du 
får kalla golv till följd. 
  
Ett välisolerat hus bidrar till en bättre inomhusmiljö och lägre driftskostnader. 
Kombinera detta med en optimal värmekälla och du får en bostad som är mer 
konkurrenskraftig på marknaden samt att du får mer pengar över i plånboken. 
 
Det finns personer som tar detta med energieffektiva hus ett steg längre och 
myntade begreppet passivhus. Dessa hus är mycket välisolerade och så täta i sin 
konstruktion att ingen värmekälla krävs för uppvärmningen, utan det är de 
boendes kroppsvärme samt hushållsapparater som står för detta.  
 
I detta arbete kommer jag att förklara vad passivhus är för något och 
förhoppningsvis göra Er uppmärksam och nyfiken på detta byggsätt av hus som 
kan bidra till minskade koldioxidutsläpp och en mer gynnsam boendekostnad. 
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2. Begreppet passivhus 
 

2.1 Bakgrund 
Dr Wolfgang Feist är en tysk byggnadsfysiker som myntade begreppet 
passivhus i slutet av 1980-talet. Feist forskade i en ny byggnadsteknik som 
innebar en konstruktion med så liten värmetillförsel att inga radiatorer krävdes. 
  
Många röster höjdes och inom kort var begreppet känt världen över. Det var inte 
enbart positiva röster utan det fanns de som tvivlade och menade att en 
konstruktion som inte kräver radiatorer måste ha ett ytterst tätt klimatskal som 
inte släpper igenom värme genom byggnadsmaterialet, och därmed får de 
boende en ohälsosam miljö inomhus med dålig luft eftersom man inte har något 
drag genom byggnaden. 
 
Feist lät uppföra en huslänga som byggdes med denna nya teknik för att kunna 
göra en praktisk uppföljning och visa att det är ett miljövänligt boende ur många 
aspekter.  
 
För att säkra god kvalitet på inomhusluften installerades en värmeväxlare med 
ett partikelfilter i ventilationen som styr in- och utluften mekaniskt för att 
minimera värmeförlusten. Med detta system minskades värmeförlusten genom 
ventilationen med ca 70 % jämfört med ett system utan värmeåtervinning. 
 
Sedan de första passivhusen byggdes 1989 har tekniken vuxit sig större för var 
dag och idag (2011) finns det uppskattningsvis över 15 000 byggnader världen 
över som tillverkats enligt denna princip. 
 
Man har följt flera projekt världen över och studier visar att ett passivhus är ett 
betydligt mer miljövänligt boende än konventionella byggnader, och med 
ökande krav på minskandet av koldioxidutsläpp så har den här tekniken kommit 
för att stanna. 
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2.2 Konstruktionen 
Hela konstruktionen, från grunden upp till taket, ska vara mycket välisolerad för 
att minska värmeförlusten genom husets skal. En tumregel för 
isoleringstjockleken är 30/40/50, och då går man nerifrån upp. Alltså bör 
grunden ha 30 cm isolering, väggarna 40 cm och taket 50 cm isolering.  
 
Eftersom den ökade mängden isolering blir väggarna tjockare än på ett 
konventionellt hus, och det skapar djupare fönsternischer vilket inte faller alla i 
smaken. Men som med mycket annat är det en vanesak och det kan kännas 
riktigt mysigt med djupa fönstergluggar där man kan sitta och beundra utsikten. 
 

 

Bilden visar hur passivhusprincipen fungerar med dess energieffektiva konstruktion.                        

Det är mycket viktigt att säkerställa att husets tätskikt blir ordentligt tätt. Minsta 
perforering av luft- och ångspärren1 innebär att luft och fukt transporteras genom 
denna spärr och kan skapa fuktproblem i byggnadsmaterialet, så som mögelväxt 
med ohälsosam innemiljö till följd.  
 
För att minimera denna risk bör alla personer som arbetar med uppförandet av 
ett passivhus, vara väl insatta i denna byggteknik för att säkerställa att 
byggnaden blir tät.  

                                                 
1 Ångspärren är en plastfolie som byggs in i ytterväggen för att förhindra fuktvandring genom väggen. 
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Man måste även som brukare av huset tänka på att ej använda ett onödigt långt 
borr vid uppsättning av installationer på väggarna med risk för att perforera 
ångspärren. 
 
Den totala fönsterytan bör ej överskrida 15 % av golvytan och fönstren bör ej 
heller vara högre än 180 cm. Detta är, dels för att hindra värme från att stråla ut 
från byggnaden, samtidigt som sommarsolen inte ska kunna värma upp 
byggnaden alltför mycket så att man måste använda energi till att sänka 
innertemperaturen med t.ex. luftkonditionering. 
 
Traditionella fönster står för ca 30-40 % av värmeförlusten i ett nybyggt hus, 
därför ska fönstren i ett passivhus ha ett U-värde2 på 0,9 eller lägre. 
Man bör inte ha stora fönsterpartier mot söder, eftersom solens strålar inverkar 
då negativt på innertemperaturen. 
 
Ytterdörren bör ha ett U-värde på 0,6 för att förhindra kalldrag genom denna. 
Många passivhus byggs med en delad farstu, d.v.s. en luftsluss där man först 
kliver in genom ytterdörren för att sedan gå in i ytterligare en dörr för att 
förhindra varm luft från att läka ut under vintern när man passerar genom 
ytterdörren.  
 
Denna utformning var mycket vanlig förr i tiden och man har på nytt börjat se 
dess fördelar och börjat att tillämpa detta på dessa hus. Bygger man med denna 
utformning av farstun med två dörrar, räcker det med ett U-värde på 1,0 på dessa 
dörrar. 
 
För att uppfylla takets krav på minst 50 cm isoleringstjocklek isolerar man ofta 
med lösull. Det innebär att man sprutar in isoleringen, som ofta består av stenull 
vilket har mycket goda isoleringsegenskaper, på bjälklaget och eliminerar 
exponeringen av fukt. Med lösull är det lätt att välja hur tjockt man vill ha 
isoleringslagret och i många passivhus kan det vara kring 70 cm takisolering, 
vilket säkerställer att byggnaden blir energieffektiv uppåt, då värmen stiger och 
läker ut den vägen om inte isoleringen stoppar detta. 

                                                 
2 U-värdet är den effekt som man behöver tillföra för att behålla en viss temperatur på insidan av huset. 
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2.3 Uppvärmningen 
Passivhustekniken bygger på att inga radiatorer krävs för uppvärmningen, men 
då är frågan hur man får varmt i sin bostad. 
 
Eftersom dessa byggnader är så täta och välisolerade räcker det med 
kroppsvärmen från de boende och hemmets hushållsapparater för att hålla 
innertemperaturen kring 20-22O C. Om man är borta från hemmet en längre tid 
så sjunker temperaturen inomhus med 5-6 grader på två veckor men värms fort 
upp när man börjar vara i huset igen. Vid dessa perioder kan man anpassa 
ventilationen genom att minska luftomsättningen i byggnaden.  
 
Under sommaren passerar inte den inkommande luften genom värmeväxlaren 
utan kommer direkt in i byggnaden via ventilationen. Detta för att luften inte 
behöver värmas upp sommartid innan den kommer in i byggnaden. Som jag 
nämnde i tidigare stycke är det viktigt att skärma av sommarsolen med markiser 
eller dyl. för att förhindra onödig uppvärmning av bostaden eller 
kontorsbyggnaden och slippa använda energi till att kyla ner den. 
  
För att tillgodose varmvattenbehovet kan man komplettera med en solpanel som 
värmer upp varmvattnet eller installera en varmvattenberedare där vattnet värms 
upp med en elpatron, men då ökar mängden köpt energi vilket man vill undvika 
med dessa byggnadstyper. 
 
Om man känner att värmen inte räcker till under vinterhalvåret kan man 
installera en braskamin som med fördel kan vara vattenmantlad så att 
varmvattenbehovet kan tillgodoses genom denna. Man måste dock tänka på att 
täta ordentligt vid genomförningen av skorstenen genom tätskiktet så att inget 
läckage uppstår, samt att man installerar en tilluftskanal för förbränningsluften 
så att det ej uppstår drag genom konstruktionen för att elden behöver avsevärt 
mycket mer luft än vad som redan passerar genom ventilationen. 
 
Elektroniken, och då syftar jag på tv, kyl/frys, tvättmaskin o.s.v., bör vara A-
klassade för att hålla ner energiförbrukning och därmed hålla ner kostnaderna 
för mängden köpt energi. Belysningen bör vara av lågenergityp av samma 
anledning och spisfläkten bör vara timerstyrd för att slippa onödigt drag genom 
fläktkanalen efter matlagningen. 
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2.4 Ekonomin 
Att bygga ett passivhus kostar normalt 0-8 % mer än ett konventionellt hus, men 
det är en kostnad som tjänas in på några år tack vare den låga boendekostnaden. 
 
Ett exempel: 
Familj A bygger 2011 ett konventionellt hus med en bostadsyta på 100 m2 och 
betalar 2 000 000 kronor för detta. Familjen följer boverkets krav angående 
energiförbrukningen för uppvärmningen som är 130 kW/m2 och år för klimatzon 
I som innefattar den norra delen av landet. 
Prisbilden på elen ligger på 1kr/kWh och familjen får en uppvärmningskostnad 
på 13 000 kr/år (130kw/m2 x 100m2 x 1kr/kWh). 
 
Familj B har en tomt bredvid Familj A och bygger samma år ett lika stort hus 
men det är att passivhus. Det kostade 8 % mer att bygga detta hus så de fick 
betala 2 160 000 kronor. 
Kraven på energiförbrukningen för uppvärmning i ett passivhus är endast på 
14W/m2 och detta hushåll får således en uppvärmningskostnad på 1400 kr/år 
(14W/m2 x 100 m2 x 1kr/kWh).  
 
Eftersom Familj B har så låg uppvärmningskostnad sparar de drygt 10 000 kr 
per år mot Familj A och det extra de betalade för sitt passivhus tjänar de in 
ganska snabbt. Väljer Familj B dessutom energisnåla hushållsapparater och 
lågenergibelysning i bostaden och lever efter mottot att koldioxidutsläpp är 
minsann inget för vår familj, påverkas hushållets ekonomi positivt och de får 
mer pengar över i plånboken. 
 
En del kommuner sponsrar även avgifterna för bygglov, bygganmälan och 
nybyggnadskartor så där sparar man också en summa om man väljer att bygga 
ett passivhus i en av dessa kommuner. 
 
Mängden köpt energi påverkas av, som jag nämnde tidigare, valet av 
hushållsartiklar. Man vill hålla ner mängden köpt energi och gör detta just 
genom att välja energisnål elektronik. Men boendevanorna har minst lika stor 
betydelse för mängden på denna energi, eftersom vissa tycker om att duscha 
varmt och länge. Eller att lämna tv:n på när man lämnar hemmet för att 
familjens katt inte ska känna sig ensam. 
 
Många kanske tycker att det är en nackdel att ständigt behöva tänka på denna 
energiförbrukning, men väljer man att bo i ett passivhus måste man se över sina 
vanor och fundera på ifall det passar just oss att bo i ett energiminimalistiskt 
hem.  
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3. Marknaden 
 

3.1 Situationen i Sverige 
Sedan de första radhusen med denna teknik byggdes i Lindås 2001, har 
mängden tillverkade passivhus skjutit i höjden. 10 år senare hade det byggts 
kring 30 villor, men det kan vara fler då inte alla villor blivit bekräftade att de 
ingår i denna kategori.  
 
Antalet byggda lägenheter, som byggts enligt denna princip, var 2010 uppe i 
kring 1500 stycken. Det är lika stor mängd som ligger på planeringstadiet så 
detta kommer att bli framtidens byggnadssätt. 
  
Det finns drygt 100 passivradhus och ett antal skolor och förskolor som visar att 
tekniken även fungerar i större byggnader. 
 
Uppföljningar har gjorts på en del av passivhusen som byggdes i början av 
2000-talet, och dessa visar att boendekostnaden är lägre än i konventionella hus 
men man har inte riktigt kommit ner på de nivåer som dessa hustyper ligger på i 
Tyskland. 
 
Detta beror på att konstruktionen är dimensionerad för ett mildare klimat mot 
vad vi nordbor har och därför måste en del av de svenska passivhusen 
kompletteras med en värmekälla som använder energi för att värma upp 
bostaden till godtycklig temperatur under vintermånaderna.  
 
Boverkets krav på bostadens energianvändning höjs med jämna mellanrum och 
inom en snar framtid kommer nog alla som bygger en ny bostad bygga just ett 
passivhus.  
 
Andrahandsvärdet på dessa hus är bra tack vare den låga boendekostnaden. Och 
konstruktionen är uppförd på ett sådant sätt att det håller en mycket bra kvalitet 
rakt igenom. Man måste bara lösa de problem som uppstår i vårt kalla klimat, 
men som med allt nytt finns det barnsjukdomar här också. 
 


