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SAMMANFATTNING 

Elpriser höjs och energikraven för byggnader blir skarpare i takt med en större 
miljömedvetenhet. Därför ökar även intresset för att bygga passivhus. Men vad innebär 
det egentligen för beställare och projekterande firma att genomföra ett passivhusprojekt 
istället för ett konventionellt projekt? 

Syftet med examensarbetet är att undersöka vad det innebär för projekterande firma och 
beställare att bygga ett passivhus istället för en konventionell byggnad. Detta har 
undersökts med hjälp av litteraturstudier, intervjuer med beställare, projektörer och 
passivhusexperter samt genomförandet av en fallstudie av ett trygghetsboende i 
projekteringsverktyget för passivhuscertifiering (PHPP) .  

Även om litteraturstudien anger en mängd saker som projektörer bör beakta vid 
projektering av passivhus, så framkommer det i intervjuerna att det inte är så stor 
skillnad mellan ett passivhusprojekt och ett konventionellt projekt. Det krävs dock 
större noggrannhet och engagemang hos alla medverkande. Något som framkommer i 
den egna projekteringen och under intervjuerna är att utbudet av komponenter från 
leverantörer inte är anpassat för passivhus och att det saknas detaljerad information om 
produkterna på internet som krävs vid passivhusprojektering. Denna brist kommer dock 
att åtgärdas ju fler passivhus som byggs, eftersom det leder till större efterfrågan på 
produkter och informationshantering. Efterhand som fler passivhus projekteras skapas 
nya rutiner och standarder, vilket – som med allt nytt – krävs för att det inte skall 
upplevas som svårare jämfört med traditionellt arbetssätt. För att säkerställa att kraven 
för passivhus uppnås krävs också fler kontroller än vid byggandet av en konventionell 
byggnad. 

En uppdatering av energiberäkningsprogrammet PHPP skulle underlätta för projektörer 
av passivhus. Programmet som är gjort i Tyskland är anpassat efter de internationella 
passivhuskriterierna. Kommentarer och enheter är likaså anpassade efter tyska normer. 
Detta innebär att tyska enheter och kriterier måste översättas till de svenska kriterierna, 
vilket innebär merarbete från projektörens sida. Detta merarbete är dock mest 
omfattande första gången, eftersom de mesta av den översatta informationen kan 
användas i nästa passivhusprojekt. 
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1 INLEDNING 

I detta avsnitt ges en bakgrund till ämnesvalet och en beskrivning av 
forskningsfrågorna. 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Energieffektivitet och ökade elpriser 

I diskussionen om framtida hållbara energisystem ligger fokus ofta på producenterna av 
energi, men energieffektivitet har minst lika stor betydelse. I Sverige byggs idag nya 
hus som förbrukar mer energi än byggnader som uppfördes för mer än 100 år sedan. 
(Nässén, Holmberg 2005) 

Boende- och installationssektorn står för ca 
40 % av Sveriges totala energianvändning, 
varav 60 % av dessa 166 TWh går åt till 
uppvärmning och varmvatten, figur 1.1 
(Statens energimyndighet 2011), vilka är två 
poster med stor energisparpotential. Genom 
att bygga mer energieffektivt kan ökningen 
av driftskostnaderna hejdas, eftersom 
elpriset utgör en stor del av driften. Mellan 
1997 och 2009 fördubblades priset för både 
el och biobränslen (Andrén, Tirén 2010) och 
dagens klimatsituation ger inte hopp om att 
dessa prisökningar kommer att bli mindre i 
framtiden. 

Aktörerna som direkt eller indirekt påverkar energianvändningen i en byggnad är 
byggföretaget, beställaren, de boende och myndigheter (Nässén, Holmberg 2005). 
Boverkets byggregler anger det minimikrav som alltid måste uppfyllas, men byggnader 
byggs sällan bättre än vad kravet innebär (Elmroth 2012). Dessutom visar en studie från 
Nässén och Holmberg (2005) som är gjord i ett flertal av Stockholms flerfamiljshus att 
energianvändningen var 50 - 100 % högre än beräknat. Detta beror ofta på att de 
datorprogram som används för energiberäkningar är för enkla för att kunna analysera 
byggnaders komplexa energibalans och att komponenter och material ofta ändras senare 

Figur 1.1 24 % av Sveriges totala 
energianvändning går till uppvärmning och 
varmvatten. 
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i byggprocessen p.g.a. ekonomiska intressen, utan att några nya energiberäkningar görs 
(Nässén, Holmberg 2005). 

De boende är dessutom inte alltid motiverade att hålla ned sin energiförbrukning, då den 
inte mäts individuellt och energiräkningen ingår som fast del av hyran. Fördelningen av 
kostnader och vinster mellan aktörerna i byggprocessen är ofta ineffektiv - i ett kort 
perspektiv finns det inga anledningar för byggföretagen att investera i 
energieffektiviseringar. Den som gör vinsten senare är hyresgästen som betalar 
elräkningen. Dagens trend med större glasytor och ökade takhöjder är också en 
anledning till att energiförbrukningen inte minskar, då dessa har en negativ inverkan på 
en byggnads energibalans. Investeringar i energieffektivitet görs ofta av hushåll och 
fastighetsägare som har krav på kortare återbetalningstid jämfört med investeringar i 
energiproduktion, som görs av stora specialiserade energiföretag. Detta hämmar också 
utvecklingen av energieffektiva byggnader (Nässén, Holmberg 2005). 
Nybyggnadsskedet är det som har bäst förutsättningar för att på ett kostnadseffektivt 
sätt skapa förutsättningar för mycket låga framtida energikostnader (Elmroth 2012). 

Enligt det nationella miljömålet – God bebyggd miljö – ska energianvändningen i 
byggnader minskas med 20 % till år 2020 och med 50 % till år 2050 (Statens 
energimyndighet 2010). Som ett svar på frågan om mer energieffektiva byggnader har 
begreppen som minienergihus, passivhus, nollenergihus och plusenergihus dykt upp. 
Alla ingår i samlingsbegreppet lågenergihus som har en energiförbrukning lägre än vad 
byggnormen kräver (Wall 2008). Ett nybyggt passivhus har en total energianvändning 
som är 75 % lägre än en nybyggd konventionell byggnad (Feist 2005a). 

1.1.2 Passivhusfilosofin 

Passivhus är ett lågenergihus, dvs. ett hus som använder mindre energi än ett hus byggt 
enligt dagens norm (Wall 2008). Passivhus har endast krav på att en viss 
energiprestanda ska uppnås (Andrén, Tirén 2010), vilket innebär att den som bygger ett 
passivhus är fri att välja material och byggtekniska lösningar (International Passive 
House Association 2010). Det finns även certifierade produkter, bl.a. fönster, för att 
bygga passivhus och förutom att de lokala byggtraditionerna i varje land bör beaktas 
styr de specifika klimatförhållandena konstruktionsutformningen (Feist 2005b). 

Principen bakom passivhus baseras på amerikanen Amory Lovins koncept att 
kostnaderna reduceras genom energieffektivt byggande. Genom att kraftigt öka 
energieffektiviteten hos en byggnad kan värme- och ventilationssystem förenklas. (Feist 
2005b) 

Ett passivhus är en välisolerad byggnad, med små transmissionsförluster, som till stor 
del värms upp av infallande solvärme och spillvärme, dvs. den värme som alstras av 
byggnadens människor och hushållsmaskiner. Värmen återvinns av en effektiv 
värmeväxlare i ett till- och frånluftssystem och den extra värme som kan behöva 
tillföras under den kalla delen av året tillförs vanligtvis via tilluften. Inomhusklimatet är 
bra med minimalt drag och kallras. De enkla systemen ger låga drift- och 
underhållskostnader och risken för driftstörningar minskar. Det är enklare att uppnå 
passivhusstandard vid nybyggnation än vid renovering; då byggnaden kan på alla sätt 
optimeras. (Andrén, Tirén 2010) 
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De internationella och svenska kraven har olika kriterier som ska uppfyllas för att huset 
ska få klassas som ett passivhus. De strängare kraven enligt PHI, Passiv Haus Institut, 
leder till en ökad kostnad vid byggnationen, men minskad kostnad för energianvändning 
under brukstiden (Sandberg 2009). 

Passivhusinstitutet i Tyskland erbjuder fyra hjälpmedel vid planering och byggande av 
passivhus: planeringsprogrammet PHPP, kvalitetscertifikat: ”Quality Approved Passive 
House”, energieffektiva produkter som är lämpliga för passivhus samt certifierade 
passivhuskonstruktörer, dvs. kvalificerade arkitekter och ingenjörer. PHPP, Passive 
House Planning Package, är ett program som räknar ut en byggnads energikonsumtion 
och är kompatibelt med de internationella kriterierna, vilket gör att passivhuskriterierna 
kan verifieras. (International Passive House Association 2010) 

1.1.3 Problemformulering och motivation 

ABK, allmännyttan i Kristianstads kommun i nordöstra Skåne, har funderat på att bygga 
sina nya tryggetsboenden som passivhus. Hos Uulas Arkitekter AB vet man inte vad det 
skulle innebära att projektera ett passivhus istället för en konventionell byggnad. Detta 
examensarbete är tänkt att ge beställare och projekterande firma stöd och vägledning i 
vad det skulle innebära för ABK/Uulas Arkitekter att beställa/projektera ett passivhus. 

1.2 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka vad som blir annorlunda i beställning 
och projektering av ett passivhus istället för en konventionell byggnad. Vilka krav ska 
uppnås, vilka lösningar i materialval och komponenter behöver projekteras och vad är 
riskerna och vinsterna? 

Målet är att ge stöd och vägledning vid projektering av passivhus på ett lättöverskådligt 
och förståeligt sätt. Uppsatsen ska förhoppningsvis kunna komma till användning vid 
andra projekt där arkitekt och projektör får råd om hur man kan gå tillväga för att bygga 
mer energisnålt. 

Fyra forskningsfrågor har formulerats för att styra arbetet: 

1. Vad innebär det för skillnad att projektera (och bygga) ett passivhus istället för 
enligt dagens normer? 

Besvaras genom litteraturstudier, intervjuer och PHPP, ett 
energiberäkningsprogram från Passivhusinstitutet. 

2. Vilka förändrade förfaringssätt ser teorin med att projektera ett passivhus? 

Besvaras genom litteraturstudie. 

3. Vad innebär det för annorlunda förfaringssätt för projekterande firma och 
byggherre? 

Besvaras genom att göra intervjuer. 
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4. Vad innebär det för förändrade beräkningssätt för projektör? 

Besvaras genom att göra energiberäkningar med PHPP. 

1.3 Tidigare arbeten 

Sedan tidigare finns C- och D-uppsatser som undersöker skillnaden mellan 
konventionellt byggda hus och passivhus, ur bl.a. ett ekonomiskt perspektiv. Tidigare 
uppsatser har även undersökt olika energieffektiva alternativ, varför projektering av 
passivhus inte varit i fokus. Detta examensarbete fokuserar på skillnad i förfaringssätt 
för projekterande firma och beställare, ett tema som andra uppsatser gränsar till, men 
inte har haft som utgångspunkt. 

1.4 Avgränsningar 

För att uppsatsen ska få tydligare fokus och inte bli alltför stor har flera avgränsningar 
gjorts förutom de som ingår naturligt i formuleringen av forskningsfrågorna (Ekengren, 
Hinnfors 2006). 

I arbetet behandlas endast de energimässiga aspekterna, t.ex. så ingår inte aspekter som 
rör estetik och utrymmen. Passivhus är en energisnål byggnad, där den som utformar 
byggnaden har fria tyglar gällande design och materialval så länge de energimässiga 
kraven uppfylls (International Passive House Association 2010). 

Fokus ligger på de faser i byggprocessen som rör gestaltning, system- och 
detaljprojektering. Intervjuer som görs koncentreras till system- och projekteringsfasen. 
Dessa avgränsningar görs för att det är dessa faser som är intressanta för projekterande 
firma, även om alla faser har undersökts för att motivera de val som görs under 
projektering. 

De svenska passivhuskriterierna är de som ska uppfyllas och projektering ska ske med 
de ingående faktorer som var med i den första projektering, dvs. de boende ska inte göra 
avkall på något för att de bor i en energisnål byggnad. Alla hyresgäster ska ha samma 
bekvämligheter. 

Klimat som beaktas är för södra Sverige då det är här den studerade byggnaden planeras 
att byggas. Vid beräkning i PHPP är klimatdata medtaget i beräkningarna för en ort som 
är belägen i Skåne, där projekterande firma och beställare verkar. 

Detta examensarbete tittar endast på byggande av passivhus som lägenheter/bostad och 
inte som lokal. Detta eftersom projekteringen avser ett trygghetsboende. 
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2 METOD 

I det här avsnittet presenteras metod och tillvägagångssätt för examensarbetet. 

2.1 Metod - val 

En kvalitativ analys genomförs, då datainsamling görs genom intervjuer och 
observationer, samt bearbetas data och materialet analyseras (Fejes, Thornberg 2011); i 
detta fall läsning av litteratur i form av rapporter, artiklar och studier, projektering i 
PHPP samt intervjuer. Studien har en abduktiv ansats; inspiration och fakta hämtas från 
verkliga fall i litteraturen som sedan prövas genom projektering (Patton 2002). 

En fallstudie görs av ett trygghetsboende som befinner sig på planeringsstadiet. Genom 
direkta observationer, intervjuer och litteratur undersöks fallet. Fallstudiens styrka är att 
den kan hantera många olika sorters empiriskt material (Merriam 1994). 

Utbildningen Civilingenjör Arkitektur (med inriktning Husbyggnad), som detta 
examensarbete avslutar, är den som har gett störst förkunskap inom ämnet, samt den 
praktik som genomförts efter utbildningens tredje år. Dessa har skapat intresse för 
energisnåla byggnader. Den som läser detta examensarbete bör vara medveten om vad 
som format den studerande och vad som ligger till grund för de val som hela tiden görs 
under arbetet. Vid kvalitativ forskning, då fokus är att titta närmre på och kategorisera 
olika fakta har forskaren en central roll; kategorier som skapas kommer, utifrån samma 
fakta, se olika ut för olika forskare. Var forskare gör sin tolkning av verkligheten (Fejes, 
Thornberg 2011). 

Tabell 2.1 på nästa sida visar forskningsfrågorna, deras syfte och med vilken metod de 
ska besvaras. 
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Tabell 2.1 Forskningsfrågor 

 

2.2 Tillvägagångssätt 

Först görs en litteraturstudie för att se vilken fakta 
som finns, som besvarar forskningsfrågorna. Även 
genomförda projekt kommer studeras för att förstå 
problem som kan uppstå. Därefter kommer med hjälp 
av PHPP beräkningar göras för att se vilka problem 
som kan uppstå vid projektering samt för att 
garantera att trygghetsboendet uppnår 
passivhusstandard. Intervjuer kommer göras med 
beställare, projektör, projektledare, 
installationsexpert och passivhusexpert för att 
verifiera det resultat som kommit ur litteraturstudien 
och projektering samt bidra med erfarenheter som 
inte dokumenterats tidigare. 

2.2.1 Litteraturstudie 
I litteraturstudien har artiklar, examensarbeten, licentiat avhandlingar och rapporter 
lästs. Dessa har berört redan byggda projekt, byggfysik samt simulationer av olika fall 
av energieffektiviseringar. Artikelsök har gjorts på Luleå tekniska universitets databas 
LUCIA med sökord som bl.a. passivhus, lågenergi och energieffektiv. Google har också 
använts som sökmotor där ord som bl.a. passivhus, plusenergi, nollenergi, passiv haus, 
energieffektiv byggnad osv. använts. Olika informationssidor på internet har 
genomsökts för relevant fakta som passipedia.de, passivhuscentrum.se, nollhus.se osv.  

Forskningsfråga Syfte Metod 

1. Vad innebär det för 
skillnad att projektera (och 
bygga) ett passivhus istället 
för enligt dagens normer? 

Att ge en samlad bild av vad 
man bör tänka på och 
identifiera svårigheter vid 
projektering av passivhus. 

Litteraturstudie, intervjuer 
och egen projektering. 

2. Vilka förändrade 
förfaringssätt ser teorin med 
att projektera ett passivhus? 

Att få en bakgrund och ett 
svar på vad man kan läsa sig 
till för kunskap och råd. 

Litteraturstudie. 

3. Vad innebär det för 
annorlunda förfaringssätt 
för projekterande firma och 
byggherre? 

Att få en verifiering och större 
förståelse för resultatet från 
litteraturstudien och den egna 
projekteringen. 

Intervjuer. 

4. Vad innebär det för 
förändrade beräkningssätt 
för projektör? 

Att beräkna 
energianvändningen för 
trygghetsboendet och 
identifiera svårigheter vid 
användning av PHPP. 

Egen projektering. 

Figur 2.1 Litteraturstudie, intervjuer 
och egen projektering pågår till stor del 
parallellt 
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Böcker om passivhus, energieffektivt byggande, ventilation, byggprocessen och böcker 
om kvalitativa studier och intervjuer studerats. Litteratur på kontoret som rör bl.a. fukt 
och byggfysik samt kurslitteratur har också använts. 

2.2.2 Projektering 
En egen projektering görs av ett trygghetsboende. Förslag på ändringar ges för att 
energieffektivisera byggnaden och sedan designas den om efter valda förslag. 
Energiberäkningar och projektering görs i beräkningsprogrammet PHPP, för att se så att 
byggnaden uppfyller passivhuskriterierna. Eventuella svårigheter nedtecknas för att 
förmedla vad som skulle kunna innebära svårigheter under projekteringen. 

2.2.3 Intervju 
Intervjuer genomförs för att verifiera resultatet från litteraturstudien och egna 
beräkningar i projekteringen samt finna ny erfarenhet från redan genomförda projekt. 
Kvalitativa intervjuer görs då de bidrar till att uppnå en förståelse av det som undersöks 
(Trost 2010). En semistrukturerad kvalitativ intervju med hög standardisering 
genomförs. Standardiseringen är hög då frågorna är lika och situationen nästan 
densamma för alla intervjuade. Tre av fem intervjuer görs över telefon och två i 
personligt möte. Att intervjun är semistrukturerad innebär att frågorna till alla 
respondenter är bestämda i förväg, men det finns en möjlighet till att berätta mer (Trost 
2010). Intervjuerna skulle kunna betecknas som elitintervjuer, då personer med särskild 
kompetens inom passivhus intervjuas (Gillham 2008). 

Information om studien, syftet med intervjun, rätten att delta eller avstå, dra sig ur, den 
intervjuades anonymitet samt om hur studien kommer spridas gavs först per telefon, 
men även i ett mejl till respondenten (Seidman 1998 refererad i Trost 2010). I studien 
intervjuas fem personer. Studien bedöms vara trovärdig och pålitlig, då den uppfyller 
kravet på kongruens mellan frågorna samt de registrerade svaren (Trost 2010). Varje 
intervju utgår från samma frågor, men är anpassade efter personens position och yrke. 
Intervjuerna spelas in, och dagen efter görs en sammanfattning av svaren som sedan 
skickas ut till den intervjuade som har chans att komma med synpunkter och därefter 
färdigställs materialet. 
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3 LITTERATURSTUDIE 

Här redovisas det som litteraturen särskilt markerar vid byggande av ett passivhus med 
fokus på projekteringsfaserna. 

Resultatet visas grafiskt i en tidslinje för ett traditionellt byggprojekt, där olika viktiga 
aspekterna är presenterade. 

3.1 Programfas 

Byggprocessen kan delas in i olika faser: 
program-, projekterings-, bygg- och 
förvaltningsfas. Det är en lång och 
invecklad process med många personer 
som deltar och vid projekteringsarbetet är 
det viktigt att samordningen mellan 
projektörerna fungerar bra (Nordstrand 
2006). Det finns en risk att information 
går förlorad då ritningar stafettmässigt 
lämnas över från arkitekt till konstruktör 
till ventilationskonsult. Då en 
energieffektiv byggnad ska byggas är det 
bra att olika projektörer kan samarbeta för 
att hitta optimala lösningar. (Janson 2008) 

 

Figur 3.1 Saker att tänka på under programfasen 
som underlättar planeringen av en energieffektiv 
byggnad. 

Studiebesök har arrangerats för att de inblandade i projektet ska veta vad ett passivhus 
är och innebär. Det är viktigt att få förståelse för att allting samverkar i ett passivhus, 
både för konsulter och för byggare; t.ex. måste arkitekten vara medveten om utrymme 
för ventilationen samt måste klimatskalet byggas tätt för att ventilationssystemet ska 
fungera väl. (Janson 2008) 

Eftersom byggherren ofta är ansvarig för förvaltningen av huset under dess livscykel är 
det bra att ha kunskap om byggnadens energiprestanda. Arbetssätt och 
upphandlingsform kan vara en orsak till att informationsflödet mellan olika parter är 
bristfällig. Prispress i olika entreprenörsled kan också leda till att byggherrens önskemål 
om bl.a. kvalitet och energiprestanda äventyras. Vid projekt med höga kvalitetsmål, som 
passivhus, bör beställaren hitta lämpliga former för upphandling och samarbete. 
”Partnering” eller ”förtroendeentreprenad” med öppna böcker är en form där parterna 
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kommer överens om ekonomiska ramar och förutsättningar som gäller, t.ex. 
kvalitetsmål och energiprestanda. Alla aktörer bör ha insyn i målen under 
planeringsarbetet, projekteringen och byggfasen, för att säkerställa att uppställda krav 
uppnås. (Andrén, Tirén 2010) 

Erfarenhetsåterföring är viktig för att kunna förbättra genomförandet (Andrén, Tirén 
2010). Ska flera byggnader uppföras kan det vara idé att uppföra en byggnad först och 
dra lärdom av projektet och ta med det till nästa (Janson 2008). 

3.1.1 Kravspecifikation 

I tabell 3.1 är de svenska kraven för passivhus redovisade. 

Tabell 3.1 De svenska kraven för passivhus 

Krav på… Enl. Sveriges Centrum för Nollenergihus 2012 

… värmeförlusttal ≤ 15 W/m2 

… levererad årsenergi, icke-elvärmd, till 
byggnad (om renodlade system för värme och 
vatten) 

≤ 50 kWh/m2,Atemp,år 

… levererad årsenergi, elvärmd ≤ 25 kWh/m2,Atemp,år 

… levererad årsenergi (om icke-renodlade 
system för värme och vatten) 

≤ 63 kWhviktad/m2,Atemp,år 

… ljudklass ≤ B i sovrum och vardagsrum 

… innetemperatur april – september beräknas och redovisas 

… luftläckage genom klimatskärm max 0,30 l/s,m2Aoms vid tryckdifferens på 50 
Pa 

… U-värde för fönster och glaspartier max 0,80 W/m2,K 

… U-värde för byggnad uppmätt och beräknat 

… mätning av energianvändning ska ske månadsivs av hushålls-, fastighets- och 
värmeenergi var för sig 

… mätning av vattenvolym till 
varmvattenberedning 

ska kunna ske 

… SFP-värde för ventilation, elanvändning för 
pumpar, belysning och el för byggnads drift 

ska redovisas i en sammanställning som 
underlag till årsenergikalkyl och kontrollplan 

… att förhindra mikrobiell tillväxt under projektering och byggfas genom  att 
bl.a. uppnå rätt fuktkvot för träet i olika 
skeden 
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För att ytterligare sänka värmeförlusten kan kraven för projektet sättas lägre än 
ovanstående värden (Bülow-Hübe 2008). Dessutom kan krav på låg energiklass ställas 
på vitvaror och andra hushållsapparater, (Janson 2008). 

3.1.2 Annan syn på budget 

Ofta krävs 2 - 9 % större investering vid byggande av passivhus jämfört med 
konventionella byggnader. Vid en jämförande kostnadsanalys med konventionella 
byggnader bör passivhusens produktions- och driftskostnader beräknas över den 
tekniska livslängden, eftersom merinvesteringar som görs syftar till att sänka 
driftskostnaderna. Att fokus hamnar på produktionskostnaden beror på att den som 
uppför byggnaden ofta inte är samma person som bor i den. Den boende vill ha låga 
driftskostnader men beställaren vill göra en så liten investering som möjligt. Om 
passivhuset har ca 60 kWh lägre energianvändning per byggd kvadratmeter och år ger 
detta utrymme för en merinvestering på ca 1000 kr/byggd m2 enligt år 2010:s 
energipriser. Beräkningar visar att merinvesteringar som görs vid ett passivhusprojekt 
har en återbetalningstid på 10 -12 år. (Andrén, Tirén 2010) 

Det finns även exempel då allmännyttor gjort LCC-analyser som resulterat i en 
återbetalningstid på ett år för passivhus, samt att investeringskostnaderna inte blev 
högre än för ett vanligt projekt. LCC-analyserna var viktiga för det kommunala 
fastighetsbolaget, eftersom de inte behövde höja hyrorna. Dessutom gav det 
fastighetsbolagen positiv publicitet, eftersom de byggde en energieffektiv byggnad 
(Goksöyr, Tärnås 2009) 

Poster som leder till högre kostnader vid ett passivhusprojekt är bland annat extra 
isolering, bättre fönster och fler utförandekontroller (Bülow-Hübe 2010). 

3.2 Gestaltning 

 

 

 

Figur 3.2 Saker att tänka på under gestaltningsfasen som bidrar till en energieffektiv 
byggnad. 
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3.2.1 Tomt och placeringens påverkan  

Tomtens utseende och lokalklimat avgör om byggnaden utsätts för extra 
”påfrestningar”, vilka leder till transmissionsförluster, (Andrén, Axelsson 2002). 
Lokalklimatet bestäms av topografiska förhållanden, läge i förhållande till havet, 
undergrundens beskaffenhet och vegetationens sammansättning. De mest påverkbara 
närklimatsvariablerna är solinstrålning, värmeutstrålning från mark och byggnader samt 
vindförhållanden, (Miljöstiftelsen för byggsektorn 2000). 

Temperaturvariationer och fuktpåverkan uppstår främst genom inversioner, kalluftsjöar, 
kalla vindar, snöupplag och skugga, vilka kan orsaka skadlig fuktbelastning från mark, 
kondens på fasadmaterial m.m. Under klara och vindstilla sommarnätter kan inversioner 
bildas, vars effekt innebär låg luftomsättning och att ev. luftföroreningar anrikas i 
luften. Dessa stannar tills inversionerna upplöses. En kalluftsjö är en ansamling av kall 
luft i en lokal sänka eller dalgång med upp till 5-10 grader lägre temperatur jämfört med 
omgivande terräng. Kalluftsjöar bildas genom att den kallaste luften ”rinner” utefter 
sluttande, öppen mark och samlas upp av en vindskyddad sänka eller hus. Sänkor är ofta 
fuktiga markpartier som höjer luftens fuktighet, vilket sänker temperaturen ännu mer. 
Träd och annan högvuxen vegetation förhindrar kalluftbildning genom att jämna ut 
temperaturen. Det gör också tät bebyggelse som verkar som en ”värmeö”. 
Uppvärmningskostnaden för en byggnad kan öka med 5 % på grund av kalluftsjöar. 
(Miljöstiftelsen för byggsektorn 2000) 

Tomter i botten av sänkor bör alltså undvikas, men en vall eller liknande på en sluttning 
ovanför huset hindrar en del av den kalla luften att rasa ner på det, (Andrén, Axelsson 
2002). Dessutom kan fukt- och mögelskador uppkomma vid byggande för nära 
grundvattenytan, därför bör grundvattennivån vid tomten undersökas, (Miljöstiftelsen 
för byggsektorn 2000). Grundvattennivån kan uppskattas genom att bedöma 
markfuktigheten i områdena genom att titta på marken och dess topografi, (Lundin 
2007). 

Att bygga på toppen av en kulle eller ett berg gör att huset bli utsatt för extra mycket 
blåst och vind (Andrén, Axelsson 2002). Är inte klimatskalet tätt leder detta till 
luftrörelser som skapar transmissionsförluster (Andrén, Tirén 2010). 
Energianvändningen för ett normalisolerat/-tätt hus kan öka med 10 % i utsatta lägen. 

Det skånska slättlanskapet hör 
till ett sådant utsatt läge, liksom 
Götalands kuster. Blåsigheten 
bör försöka minskas, bl.a. så att 
lä på uteplatser skapas. Hur 
blåsigheten upplevs beror på 
dess byighet (turbulens) och 
temperatur. Under 
medelvindhastigheten 5 m/s 
utgör den endast ett 
komfortproblem. Vindskydd 
delas upp i fjärrskydd och 
närskydd, där fjärrskyddet 
består av höga glesa träd och 

Figur 3.3 Idealiskt läge – södersluttning för maximal 
tillvaratagning av solens värme och skyddat läge för 
kalluftsjöar och vind. 
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närskyddet består av lägre och tätare skydd som plank eller buskage. Vissa växter är 
mer vindtåliga än andra, men generellt är nyplanterade växter känsliga för blåst. 
(Miljöstiftelsen för byggsektorn 2000) De bör heller inte skymma solen så att 
uppvärmning från solen inte kan tas till vara på (Andrén, Axelsson 2002) 

Husets orientering och placering är avgörande för att ta till vara på värmen från 
solinstrålning. Placering bör göras så att så mycket sol som möjligt under den kalla 
delen av året fås, vilket görs genom att placera ena långsidan åt söder. Östlig eller 
västlig orientering av långsidan gör att endast 50 % av infallande solenergi tas till vara. 
Genom att utnyttja passiv solvärme maximalt kan värmekostnaderna minska med 15 %. 
(Andrén, Axelsson 2002) 

Solinstrålningsberäkningar är bra att göra för att se hur byggnadens läge kommer 
påverkas av solinstrålningen. Därefter kan solavskärmning utformas för att förhindra 
övertemperaturer under sommartid, (Andrén, Tirén 2010). T.ex. kan ett lövträd framför 
byggnaden ge skugga sommartid, men släppa igenom solens strålar vintertid, (Andrén, 
Axelsson 2002). Solljuset går också att ta till vara på för att slippa tända lampor, bl.a. 
kan glasning (överljus) göras ovanför invändiga dörrar mellan rummen, (Janson 2008). 

3.2.2 Gynnsam byggnadsform 

En byggnads kompakthet bidrar till hur energieffektiv den är. Ett lågt Aom/V, dvs. en så 
låg omslutande area som möjligt genom byggnadens volym, innebär en kompakt 
byggnad. Detta ger lägre transmissionsförluster, vilket gör fristående enfamiljshus den 
svåraste byggnaden att få ett gynnsamt förhållande på. (Fingerling et al 2000) 

Således borde en kvadratisk planform med relativt kubisk volym vara den energimässigt 
gynnsammaste formfaktorn, men beräkningar visar att vinsterna blir mycket små redan 
från 2-3 våningars höjd gentemot en mer rektangulär byggnad. En byggnadsvolym med 
många brytlinjer leder till ökade otätheter och gör det svårt att undvika köldbryggor. 
(Miljöstiftelsen för byggsektorn 2000) 

Beräkningar av värmetransmissionsförluster för ett enplanshus och ett tvåplanshus med 
lika stora uppvärmda areor, Atemp, visar att värmegenomgångstalet per bostadsyta Atemp 
blir mindre i tvåplanshuset än i enplanshuset (0,37 mot 0,47 W/K per m2 Atemp). 
Köldbryggor för grund och tak påverkar mindre i två- än enplanshuset, dock tillkommer 
en köldbrygga i bjälklagskant. (Martinsson 2008) 

3.2.3 Gynnsam planlösning 

En öppen planlösning i passivhus är fördelaktig. Det ger en möjlighet att utnyttja passiv 
solinstrålning, vilket ger ökad komfort och minskar energiförbrukningen. Värme som 
tillförs via tilluften når husets alla delar lättare och installationer och funktioner 
förenklas. (Andrén, Tirén 2010)  

Ventilationen påverkas av rummets geometri; ett långsmalt rum kräver att tilluften 
sprids på fler platser, men med ett mer kvadratiskt rum blir luftväxlingen jämnare och 
mer effektiv, (Miljöstiftelsen för byggsektorn 2000). I och med att ventilationssystemet 
används som värmebärare saknas radiatorer, vilket förenklar möblering av lägenheten. 
Aktivitetsrum planeras ofta i söder, som allrum och matrum, eftersom de är lättare att 
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skärma av med takutsprång eller balkonger. Rum med lägre aktivitetsgrad hamnar 
således i norr, (Andrén, Tirén 2010). 

3.2.4 Andel fönster och dörrar 

Värmeförluster genom fönster och dörrar är alltid större än genom väggar, därför 
rekommenderas en glasarea som är ca 15 % av golvarean, ju lägre U-värde desto större 
glasarea kan planeras, men maximalt 20 % av golvarean. För stor area ökar effekt- och 
energibehovet samt leder till minskad komfort under sommar och vinter, genom över- 
och undertemperaturer. Övertemperaturer är svåra att hantera i passivhus då tjock 
isolering hindrar värme från att lämna byggnaden och kylning är energikrävande och 
bör undvikas för att minska byggnadens behov av tillförd energi. Exempelvis kan 
fönsternischerna snedställas för att åstadkomma ett större ljusinsläpp. (Andrén, Tirén 
2010) 

Små fönster, där andelen glas är liten i förhållande till båge och karm, är svåra att få 
energieffektiva, (Andrén, Tirén 2010). I karmen bildas en linjär köldbrygga, (Petersson 
2010), så ju mer karm per andel glasyta desto större effektförlust och desto viktigare är 
det att även karmen har ett lågt U-värde. 

Som skydd mot övertemperaturer kan balkonger och takutsprång planeras; fast 
solavskärmning bidrar till minskade kostnader för drift, underhåll och investering samt 
eliminerar risken för driftstörningar (Andrén, Tirén 2010). Solskyddsglas och utvändig 
screen-väv är andra alternativ som fungerar bra (Bülow-Hübe 2010). Utvändiga 
solskydd har större förmåga att reducera kyllaster och skydda mot övertemperaturer; 
den absorberade värmen försvinner ut i luften. Ett inre solskydd är viktigt då det 
reflekterar bort kortvågig solstrålning, men värmen som solskydden absorberar bidrar 
till överhettning. Därför är reflektansen för det inre solskyddet den viktigaste 
parametern. (Bülow-Hübe, Wall 2003) 

En sluss eller en farstukvist är lämpligare att bygga än att ha höga krav på entrédörrens 
U-värde. Som en bonus tillkommer extra förvaringsmöjligheter då en farstukvist byggs. 
Värmeförlusterna vid dörren minimeras och även om farstukvisten är oisolerad håller 
den ofta en temperatur på tio plusgrader. (Andrén, Tirén 2010) 

3.3 Systemprojektering 

Passivhustekniken ställer höga krav på att göra rätt från början, vilket gör 
projekteringen viktig (Andrén, Tirén 2010). 
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3.3.1 Välisolerat klimatskal 

Isoleringens huvudfunktion är att minimera transmissionsförluster genom klimatskalet, 
men bidrar även till mindre kallras, kallstrålning och infiltrationsförluster. För att 
uppfylla kriterierna för passivhus krävs att väggen har ett visst U-värde, men vilket 
material som ska användas finns det inga krav om, förutom en beställares krav på t.ex. 
miljövänliga material. (Andrén, Tirén 2010) 

Klimatskal dimensioneras för följande värmekällor som ska tas till vara på i ett 
passivhus: värme från installationer (kaminer, radiatorer, etc.), solstrålning in i 
byggnaden och på klimatskärmens ytor, värmetransport från angränsande 
byggnader/rum och avgiven värme från människor och apparater. Värmetillskotten 
balanseras genom bl.a. ventilation och värmelagring i material i konstruktionen eller 
annan massa (inventarier etc.) och artificiell kylning. (Petersson 2010) 

Genom att välja en tung stomme av betong kan passiv energilagring göras, 
(Miljöstiftelsen för byggsektorn 2000). Detta beror på att den har större värmekapacitet 
än vad en lätt stomme har. Värmelagringen jämnar ut svängningar i temperatur och gör 
att överskottsvärme under dagen kan nyttjas under natten och vice versa. Minskade 
svängningar ökar komforten, men minskar inte energiförbrukningen. I en träyttervägg 
används isoleringstjocklekar på 250 - 400 mm värmeisolering, som ger U-värden på 
0,13 - 0,09 W/m2K, vilket en tung väggkonstruktion med lättbetong eller 
sandwichelement har svårt att uppnå med liknande tjocklekar. Det är den stillastående 
luften i materialet som isolerar, dvs. material med många små hålrum isolerar väl. Det 
finns diffusionstät och diffusionsöppen isolering. Diffusionstäta material, som betong, 
är okänsliga för fuktpåverkan och passar bra i grundkonstruktionen och som förstyvning 
i väggelement. Diffusionsöppna material, som cellulosafiber, kräver att konstruktionen 
är fuktsäker. (Petersson 2010) 

Figur 3.4 Aspekter under systemprojekteringen som skapar ett energieffektivt hus. 
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3.3.1.1 Fönster 
Passivhuskriterierna säger att fönster, dvs. glas och omgärdande konstruktion, ska ha ett 
U-värde på 0,8 W/K,m2 (Sveriges Centrum för Nollenergihus 2012). Ju lägre U-värde 
på fönstret, desto mindre värmeförluster (Brunbäck, Teinvall 2008). 

Glaset ska ha en värmegenomsläpplighet, dvs. g-värde, på mindre än 43 % (Andrén, 
Tirén 2010). G-värdet är den totala genomträngligheten av solenergi genom fönstret 
angivet i procent. Solen kan endast värma upp ett rum genom glas och på så sätt tillförs 
värme till byggnaden utan ytterligare kostnader. Detta är en fördel på vintern när det är 
kallt ute, men kan leda till obehag under sommaren. Därför bör fönstret ha ett lågt U-
värde och ett inte alltför högt g-värde. (Albo 2012) 

Lågenergifönster är fyllda med gas, oftast av argon för att isolera. Det finns en risk att 
gasen läcker ut, men erfarenheter visar att läckaget är mindre än 1 %/år, vilket även 
uppfyller den internationella standarden för gasfyllda förseglade rutor prEN 1279-3. 
(Olsson-Jonsson 2007) Läckaget beror på typ av förseglingsmassa och innebär att 
fönstrets U-värde höjs. Fönstertillverkare menar att livslängden är minst 10 år och som 
praxis är det den garantitid som gäller idag. Dock är det sällan glaset som släpper 
igenom för mycket värme, utan båge och karm. (Andrén, Tirén 2010) 

3.3.1.2 Köldbryggor 
Eftersom ett passivhus ska vara välisolerat måste köldbryggor undvikas (Andrén, Tirén 
2010). Köldbryggor förekommer vid lokala förändringar i klimatskärmens homogena 
utformning eller uppbyggnad och ger upphov till ökat värmeflöde i dessa delar. 
Värmeflöde är ofta flerdimensionellt och förstärker effekten av lokala värmeförluster. 
Köldbryggor sänker klimatskärmens genomsnittliga värmegenomgångskoefficient med 
ca 5 %. (Petersson 2010)  

Inga infästningar i fasaden bör göras av balkonger och andra delar. För att minska 
köldbryggor kan det innebära att balkonger måste utformas med eftertanke (Andrén, 
Tirén 2010), dvs. med yttre bärverk. 

Köldbryggor uppstår där genomföringar görs med material som har högre 
värmeledningsförmåga, när klimatskalet har delar med annan tjocklek, där klimatskalet 
har större ytor mot den kallare sidan, t.ex. vid hörn och anslutningar mellan vägg, tak 
och golv. Exempel på anslutningar är: 

- mellan mellanbjälklag/mellanvägg av betong och utfackningsvägg av 
träregelvägg 

- mellan mellanbjälklag av trä och yttervägg av träregelvägg 
- fönster- och dörranslutningar i träregelväggar eller lättbetongväggar  
- mellan innervägg och yttervägg av träregelvägg eller lättbetong 
- mellan två ytterväggar av träregelväggar eller lättbetong 
- mellan utvändigt värmeisolerat varmtak eller värmeisolerat vindsbjälklag med 

yttertak och träregelvägg eller vägg av lättbetong (Petersson 2010) 

Anslutningen mellan yttervägg och platta på mark är där störst köldbrygga uppstår om 
inte detta beaktas. Ansluter värmeisoleringarna i de bägge byggnadsdelarna till varandra 
är det ingen fara; köldbryggor ligger då på ca 0,00 W/mK, men om väggisoleringen 
överlappar golvisoleringen och dessa inte ansluter är köldbryggan 0,10 W/mK. Om 
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utkragande betongplatta används genom yttervägg med olika placering av 
värmeisoleringen varierar Ψ mellan 0,04 – 0,40 W/mK. (Petersson 2010) 

En studie av fyra olika kantbalkskonstruktioner har gjorts med konstruktion med 
bärande stomme, bärande innerstomme som möjliggör ökad kantbalksisolering, 
konstruktion med icke-bärande utvändigt isoleringsskikt då stommen flyttas in och 
möjliggör ökad kantbalksisolering samt en konstruktion där kantbalken separeras med 
cellplast från övrig platta. Den andra och den sistnämnda har ett värde på köldbryggan 
på 0,045 – 0,050 W/mK, den tredje på 0,080 W/mK och den första på 0,132 W/mK. 
(Martinsson 2008) 

3.3.2 Tätt klimatskal 

Luftrörelser i det genomsläppliga (permeabla) materialskiktet samt lufttrycksdifferenser 
över materialskikt och konstruktioner, som är en del av klimatbelastning som 
byggnaden utsätts för, bör beaktas. Dessa påverkar fukt- och värmebalansen då luft för 
med sig sitt fukt- och värmeinnehåll genom konvektion. Genom att bygga lufttätt 
förhindras luftrörelser i konstruktion. (Petersson 2010) 

I alla ventilationssituationer är det önskvärt med ett lufttätt klimatskal, speciellt då ett 
FTX-system används som är känsligt för yttre klimatfaktorer. Är inte klimatskalet 
tillräckligt lufttätt blir ventilationen för hög eller låg, samt ökar energianvändningen och 
komforten blir sämre. Ett lufttätt skikt leder till mindre drag och nedkylning av 
innerytor, vilket bidrar till att smuts inte lika lätt fastnar på dessa. Om varm inomhusluft 
strömmar ut i kallare delar av konstruktionen finns risk för fuktskador, eftersom den 
relativa fuktigheten höjs och kondensrisk uppstår. Lufttäta väggar och bjälklag 
reducerar buller samt hindrar pollen från att ta sig in i byggnaden och radon från att 
tränga upp genom marken, in i byggnaden. Lägenhetsskiljande väggar och bjälklag med 
god lufttäthet förhindrar även förorenad luft från att spridas mellan lägenheter samt att 
gas- och rökspridning blir mindre vid en eventuell brand. (Adalberth 1998) 

Betong kan användas som lufttätt skikt i en eller flera byggnadsdelar. Detta betyder att 
hus som byggts upp av betong eller lättbetong har sitt tätskikt klart. Elinstallationer kan 
läggas i en kanal i konstruktionen, men det kan vara svårt att finna lösningar för 
lufttätning mellan element. (Adalberth 1998) Även i projekt med lätta regelväggar 
tätade med plastfolie utnyttjas möjligheten att dra installationer i och genom 
betongstommen för lufttätning, vilket kan göras för elgenomföringar mellan inom- och 
utomhus, eller för ventilation och el i lägenhetsskiljande väggar och bjälklag 
(Martinsson 2008). 

Plastfolie är det mest populära materialet att använda som lufttätt skikt, vilket förutom 
att ha en god lufttätande förmåga också har ett högt ånggenomgångsmotstånd och kan 
därför även användas som diffusionsspärr. Det är viktigt att detta material klarar de 
påfrestningar som kan förekomma under byggskedet, bl.a. UV-strålning som folien 
måste vara beständig mot. Ju större bitar av plastfolien som kan användas desto bättre, 
då detta leder till färre skarvar. I passivhus som har tjock isolering och korsande 
regelverk får skiktet inte ligga för långt ut i klimatskärmen, då inomhusluften strömmar 
ut i konstruktionen tills den stöter på plastfolien. (Adalberth 1998) 
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Aluminiumpapp används främst vid höga omgivande temperaturer och kan inte 
användas där det finns elektriska installationer. Dessutom tillverkas det i smala bredder, 
vilket medför en stor mängd skarvar. Skivmaterial som kan användas är sådana som i 
sig redan är lufttäta som ex. gips- och spånskivor. Det kan dock bli svårt att få 
anslutningar mellan byggdelar, kring fönster, dörrar samt genomföringar för 
installationer lufttäta. (Adalberth 1998) 

Anslutningar mellan tak-vägg, vägg-golv och vägg-fönster måste göras så täta som 
möjligt, vilket även bör kontrolleras i ett tidigt skede. Håltagning i ytterväggens tätskikt 
får ej förekomma, därför ska genomföringar helst vara samlade. I väggkonstruktionen 
görs en installationszon på 45 – 120 mm; ett väl tilltaget utrymme gör att byggtekniska 
problem undviks. Eftersom byggnadens täthet är avgörande för om det kommer bli ett 
välfungerande passivhus bör kontroller göras innan ytskikt monteras. De lufttäta skikten 
måste göras beständiga, eftersom de sällan är åtkomliga efter färdigställandet. (Andrén, 
Tirén 2010) 

Vindskydd placeras långt ut i klimatskalet och hindrar vind från att blåsa genom 
ytterväggen och sänka isoleringens isolerande egenskaper. Dessutom skyddar den mot 
regn som eventuellt kan komma in under fasaden, men släpper igenom vattenånga så att 
fukt som kommit in i konstruktionen kan torka ut. Som vindskydd kan ex. 
vindskyddande skivor av trä, gips eller fibercement, plywood, väggpapp, plastfiberduk 
eller mineralullsskivor användas. (Adalberth 1998) 

De träbaserade skivorna och plywooden har stora fuktrörelser och bör monteras med 
rörelsefogar. Det finns även risk för mögelpåverkan. Gipsskivor ger vindavstyvning, 
men är tunga och skadas lätt vid lagring eller montering och monteras med fler skarvar 
än ex. en plastfiberduk. Skarvning ska ske med en s.k. H-profil. Fibercementskivan är 
tunnare än andra vindskyddsskivor. Skivorna kan spikas mot träreglar och skruvas mot 
stålreglar, vid icke understödda fogar kan en H-list användas. Materialet är stöttåligt och 
helt fuktbeständigt. Väggpappen är lättmonterad och håller god vindtäthet om skarvarna 
kläms med överlapp, men skadas lätt vid montering, ger ingen vindavstyvning av 
byggnaden och pappens bredd är ofta liten vilket leder till många skarvar. Vid 
montering av plastfiberduk på träregelvägg rekommenderas att vindskyddet häftas fast i 
reglar eller fästs med skarvband. Runt öppningar bör förutom detta en klämläkt 
monteras som extra säkerhet. Används plåtreglar rekommenderas även dubbelhäftande 
skarvband. Då plastfiberduk finns i våningshöga bredder blir det inte så många skarvar 
och monteringen förenklas. Materialet är okänsligt för vatten och fungerar inte 
vindavstyvande för byggnaden. I bjälklag, anslutningar och genomföringar ska klämd 
skarv med minst 100 mm överlapp göras eller med annan anordning eller annat material 
som ger motsvarande funktion. (Adalberth 1998) 

3.3.3 Fukt 

Vid förhöjd fukthalt i väggar, golv och tak ökar energibehovet eftersom fuktigt material 
har större värmeledningsförmåga än torrt (dvs. fukt påverkar λ -värdet), när 
fasomvandlingar sker inom en konstruktion, t.ex. vid kondensation eller uttorkning av 
byggfukt el. regnfukt, leder detta till energitransport (Nevander, Elmarsson 2001). 
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Fuktkällor från inom- och utomhusklimatet som konstruktionen dimensioneras för är 
nederbörd (regn, snö, hagel), luftfukt (vattenånga inom- och utomhus), markfukt 
(markvatten och vattenånga i marken), byggfukt (vatten och vattenånga som efter 
nybyggnad ska lämna materialen och konstruktionen tills fuktjämvikt råder med 
omgivningen) och läckage (otätheter genom konstruktionen som släpper igenom vatten 
el. luftfukt) (Petersson 2010). 

En fuktteknisk bedömning görs för varje byggnadsdel av hur varje tänkbar fuktkälla 
belastar konstruktionen och vilket fukttillstånd som förväntas uppkomma samt om 
ingående material klarar denna fuktbelastning. Bedömningen kan göras med hjälp av 
beräkningar eller baseras på lång erfarenhet av att samma utformning fungerat tidigare 
(förutsatt att förutsättningarna är desamma). (SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 
2012) 

Risken för fuktskador minskas genom en diffusionsspärr. Den försvårar diffusion 
genom klimatskalet, då den fuktiga inomhusluften vill fördela sig jämnt i rum och 
konstruktionen (Adalberth 1998). Den hindrar även konvektion. För att förhindra 
fuktdiffusion måste ångspärren ha ett stort ånggenomgångmotstånd. För att hindra 
fuktkonvektion (transport av vattenånga med strömmande luft) måste ångspärren ha god 
lufttäthet. Skikt med högt ånggenomgångmotstånd är även lufttäta, men det är inte 
säkert att lufttäta skikt har ett stort ånggenomgångmotstånd. Om ett hål eller en defekt 
skulle uppkomma i ångspärren, har det en liten betydelse för diffusionen men en stor 
betydelse för lufttätheten och fuktkonvektionen. Ångspärrar placeras på den varma 
sidan om värmeisoleringen. Ångtäta material placeras på den kalla sidan (ex. 
taktäckning). Kondens innebär komplikationer för konstruktionen. En diffusionsspärr 
ska hindra fukttransport pga. vattenångdiffusion. En fuktspärr ska dessutom hindra 
fukttransport i vätskefas utan vattenövertryck, vilket ofta är kapillärsugning. Denna 
läggs t.ex. mellan betong och trä för att hindra kapillär transport av fukt från betong, 
som byggfukt, men hindrar även transport i ångfas. (Nevander, Elmarsson 2001) 

För passivhus rekommenderas att fuktkvoten i trä ska vara mindre än 0,20 kg/kg under 
byggtid och vid leverans till byggarbetsplatsen, vilket innebär att materialet måste 
väderskyddas. Under inbyggnad och förvaltning ska fuktkvoten vara mindre än 0,16 
kg/kg. Detta krav finns för att förhindra mikrobiologisk påväxt. (Sveriges Centrum för 
Nollenergihus 2012) 

Genom att sätta samman konstruktionen inomhus finns det ingen byggfukt som behöver 
torkas ut, vilket skulle kunna vara ett alternativ för att eliminera risken med byggfukt. 
Förses väggar med en luftspalt är också risken för fuktskador mindre, även en 
sandwichvägg kan fungera då materialen i väggen är mer fukttåliga. Byggfukten i 
betongen måste dock beaktas så att den har torkat ut och är fuktsäker innan tapetsering 
eller fuktkänslig inredning påbörjas. I värsta fall kan röta uppkomma efter en fuktskada. 
Då är konstruktionen i fara och väggars bärande funktion minskar och de boende kan bli 
sjuka av luften som fylls av flyktiga ämnen från mikroorganismerna. (Samuelson, 
Arfvidsson och Hagentoft 2007) Grunden bör läggas under den varma delen av året, om 
det är för kallt finns det risk att uppvärmning måste ske på grund av frost. För att 
minska fukt i betongen kan lägenheten ventileras tills önskad lufthalt nås. (Janson 2008) 

Betong som används i plattan bör ha ett vattencementtal på mindre än 0,4 eftersom 
huset inte har något värmesystem som kan påskynda uttorkningen. Lägsta krav är att 



 
LITTERATURSTUDIE 
 

 
19 
 

relativa fuktigheten i betongen understiger 85 %. Om självtorkande betong används, bör 
lågalkalisk avjämningsmassa användas. Planering av detta steg är viktigt så att problem 
med fukt i konstruktionen förhindras. Betongens uttorkning verifieras minst tre gånger 
under torkprocessen. Fuktsäkring sker genom att en PE-folie placeras mellan lagren av 
cellplast. På detta sätt hindras fukt från att vandra i konstruktionen, vilket sker då 
fuktkvoten i marken är högre än i betongplattan. (Andrén, Tirén 2010) 

I ett badrum där fuktnivån är hög i omgångar är det även stor risk att rummet på något 
sätt drabbas av fuktskador. Om ett fuktkänsligt material byggs in mellan två tätskikt tar 
det längre tid för materialet att torka om fukt skulle komma in mellan tätskikten. För att 
förhindra detta bör ett fukttåligt material väljas i konstruktionen. I ett passivhus, där 
väggarna är extra täta tar det än längre tid för materialet att torka. Gipsskiva 
rekommenderas inte som lufttätt skikt i ett våtrum. Om ett badrum kaklas bör beaktas 
att fästmassan bakom kaklet snabbt blir blöt när man duschar mot väggen, genom att 
vatten sugs in i fogarna och vidare till fästmassan. Eftersom fukten har svårt att torka, 
då den sugs in kapillärt bakom plattorna men torkar genom diffusion ut genom fogarna, 
kommer fästmassan vara fuktig under lång tid. Ett rimligt antagande är att tätskikt alltid 
kommer vara utsatt för hög fuktighet, hur fort det går beror på det målade tätskiktets 
ångmotstånd. I värsta fall kan detta leda till fukt- och mögelskador. (Samuelson, 
Arfvidsson och Hagentoft 2007) 

Vid byggnad av tjock ljudisolering i mellanbjälklag är det viktigt att bygga lufttätt, 
annars kan risken öka för fuktskada, då fuktig luft läcker in i bjälklaget mellan 
våningarna. Finns det otätheter mellan bjälklag och yttervägg, kan fuktig luft konvektivt 
transporteras inifrån förbi kalla zoner i bjälklagsanslutningen. Är temperaturen 
tillräckligt låg, mot ex. plastfolien, kan hög relativ fuktighet eller kondens uppträda 
lokalt. (Samuelson, Arfvidsson och Hagentoft 2007) 

Har byggnaden en kallvind finns det flera fuktrisker då bjälklaget är välisolerat. Detta 
beror på att det välisolerade bjälklaget ger ett kallare klimat på kallvinden, vilket leder 
till att den relativa fuktigheten är hög på vintern och under klara nätter finns risk för 
kondens på underlagstaket. För att minska risken för mikrobiell påväxt kan ett torrare 
klimat på vinden skapas genom en höjning av temperaturen på vindsutrymmet; ex. kan 
underlagstaket isoleras eller utgöras av diffusionsöppna material. (Hägerhed Engman, 
Samuelson 2006) Kallvinden måste då utföras tät, utan luftning i takfot (Andrén, Tirén 
2010). 

Det kan bildas kondens på fönsters utsida vid klart väder, främst under natten på hösten, 
då luftfuktigheten är hög (Andrén, Tirén 2010). Varm utstrålning sker från fönstret och 
höjer utomhusluftens temperatur, medan glasets yttemperatur sjunker under 
utomhusluftens daggpunkt (Petersson 2010). För att minska risken skapas väl tilltagna 
takutsprång eller placeras växtlighet ut strategiskt. Dessutom bör fönsterkonstruktioner 
tåla hög fuktbelastning och fönster bör inte placeras för långt ut i byggkonstruktionen 
(Andrén, Tirén 2010). 

 

3.3.4 FTX-system 
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I ett passivhus sker ventilationen med ett FTX-system. Passivhus är en tät konstruktion 
vilket gör att ventilationen kan styras mer exakt, vilket ökar förutsättningarna för ett bra 
inomhusklimat. I ett FTX-system möts till- och frånluft i en växlare och utomhusluften 
som ska ventileras in i huset går först genom ett filter och förvärms sedan av 
inomhusluften som ventileras ut. Ventilationssystemet för bort koldioxid, 
överskottsvärme, fukt, lukter, föroreningar och ev. radongaser och filtret bidrar till 
bättre hygieniska förhållanden inomhus än utomhus. Detta är bra för allergiker, då 
pollen filtreras bort. För att uppnå ett bra inomhusklimat bör projekteras för att 
lufttemperaturen är jämnt fördelad mellan tak och golv, tillräcklig luftväxling som ger 
god luftkvalitet och låg lufthastighet i vistelsezoner som förhindrar dragproblem. 
(Andrén, Tirén 2010) 

För ett komfortabelt inomhusklimat för den boende är inställningen av en individuell 
luftmängd och uppvärmning för varje lägenhet viktig. FTX-systemet ska ha en hög 
värmeåtervinningsgrad, god friskluftskvalitet, dvs. filter och minimala interna läckage, 
och drivas av så lite ström som möjligt för att uppfylla passivhuskriterierna. 
Luftmängderna av till- och frånluft ska även vara balanserade. (Fingerling et al 2000) 
Våtutrymmena bör tillägnas särskild uppmärksamhet, då frånluft tas från detta utrymme 
och motsvarande mängd tilluft ska tillgodoses (Andrén, Tirén 2010). Köksfläkten har 
ofta ett separat system (Janson 2008). 

Tilluftsdonens form och placering är av stor betydelse; tilluftskanaler placeras med 
fördel i nedsänkt undertak, ex. i en hall, med plats för kanaler och ljuddämpare. 
Utformningen av systemet ska se till att tilluften fördelas jämnt i rummet. 
Utgångspunkten är att flödet ska vara 0,35 l/s per m2 golvarea. Tilluften tas in centralt 
och korta ventilationskanaler bör eftersträvas och placeras innanför det välisolerade 
klimatskalet, annars kan temperaturfall och värmeförluster uppstå. I passivhus 
förekommer inga ventilationsöppningar genom yttervägg som skulle kunna släppa in 
utomhusbuller. (Andrén, Tirén 2010) 

Tillverkare av FTX-system har dock för liten konkurrens; marknaden har mer eller 
mindre stått still under 25 år, vilket gör FTX-aggregat dyra (Goksöyr, Tärnås 2009). 

Vid ett passivhusbygge är det viktigt att tidigt besluta om centralt eller decentralt 
ventilationsaggregat ska väljas. Detta för att få ett så energieffektivt ventilationssystem 
som möjligt, men också för att passa behov och ändamål. Dimensionering av 
ventilationsanläggningens kanaler och don bör göras så att så små systemtryckförluster 
som möjligt uppstår, dvs. så att den elektriska drivenergin är mindre än 0,45 Wh/m3. Ett 
energieffektivt aggregat bör väljas så att så lite elektricitet som möjligt krävs 
(Fingerling et al 2000). 

En stor fläkt är mer eleffektiv än flera små [eleffekt/luftflöde], vilket minskar den totala 
elanvändningen för huset. Ett centralt system är lättare att underhålla och det blir tydligt 
vem som ska sköta fläkten. Återvunnen värme i frånluften utnyttjas bättre då hela huset 
kan utnyttja den gemensamt. (Warfvinge 2007) Ett centralt aggregat fungerar också 
utmärkt, speciellt då flera våningar byggs och då boende med liknande vanor bor i 
samma hus, men brandspjäll för varje lägenhet måste installeras samt värmebatteri så att 
de boende själva kan reglera värmen i lägenheten (NCC, White 2005). Detta gör att det 
mest ekonomiska för ett flervåningshus är att ha en eller några värmeväxlare istället för 
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en i varje lägenhet. Ventilationsrummet kan förläggas på vinden eller översta våningen 
och det är en fördel om detta är integrerat i det välisolerade klimatskalet. Vid placering 
av installationsschakten, bör beaktas att dessa tar mer plats i passivhus än 
konventionella byggnade. Det är fördelaktigt att dela upp schaktet i till- och frånvatten 
samt ventilations- och värmeschakt. (Fingerling et al 2000) Om man har en 
fastighetsskötare som ska sköta aggregatet placeras de lämpligen så det kan nås från 
trapphuset (NCC, White 2005). Vid installation av ett centralt ventilationsaggregat sätts 
parvisa spjäll in i lägenheterna. Fördelar med ett centralt aggregat är att backventiler 
inte behövs i varje lägenhet och bullret från fläkten stannar i ventilationsrummet. 
Nackdelarna är att i och med spjällen ställs volymflödet in över reglerluckan och en stor 
reduktion av luftflödet uppkommer först vid en nästan helt stängd klaff, vilket orsakar 
höga tryckfallsförluster och mycket buller. Sänkta luftflöden är därmed inte inställbara. 
Kostnaden är högre för mätteknik och spjäll, speciellt då spjäll med statisk mätprincip 
används. Reglering av luftflödet görs genom att mäta luftströmmarna, vilket innebär 
risk för nedsmutsning och förändring av funktionssättet när det är i gång. 
Tryckfallsförlusterna är höga när sådan reglering sker. (Fingerling et al 2000) 

Om de boende själva vill kunna ställa in luftströmmarna enskilt är decentralt 
ventilationssystem att föredra. Tilluften kan komma från en samlad ledning från en 
luftcentral, liksom frånluften skickas iväg genom den. Detta koncept passar för ett kort, 
rätlinjigt kanalnät och för max 8 lägenheter per ventilationscentral. På detta sätt 
kompenseras ventilationscentralens tryckförlust med stora fläktar. 
Ventilationscentralens tryckfallförluster (filter, värmeväxlare, värmebatteri) med 
centralt belägna fläktar behöver inte tas med. Därmed kan de lägenhetsvisa 
ventilatorerna i området arbeta med låga tryckfallförluster. Om även fläktar med 
konstant volymflöde används eller steglösa reglerbara, beror endast av krävda minsta 
luftmängd. På sommaren stängs ventilationen av och ventilation sker endast genom den 
centrala fläkten i ventilationscentralen. För att lufttillförseln ska fungera, även med 
stängda fönster, kommer den centrala tilluftsfläkt regleras så att det under 
sommarmånaderna alltid finns en liten form av övertryck på tilluftsledningen. En 
ytterligare fördel att arbeta med tryckfallskompenserad ventilationscentral är att 
kanalerna endast uppvisar ringa differenstryck och därmed är kraven på rörens täthet 
och tillbehör mindre strikt. I denna tredje variant är elkraften som krävs mindre för de 
små fläktarna. På så sätt arbetar en central fläkt med högre effektivitet. Ungefär hälften 
av tryckförlusterna i kanalerna uppstår i centralen. (Fingerling et al 2000) 

Ett aggregat i varje lägenhet kan sättas in, där fläkten regleras individuellt. Så skapas en 
enkel och prisvärd, balanserad ventilation för alla situationer. Fördelen är att 
luftflödesbalanseringen görs elektroniskt och påverkas på så sätt inte funktionsmässigt 
av smuts i rör- och mätsystem. Fördelar med detta system är att eftersom fläktarna har 
konstanta volymflödeshastigheter minskar slitage och underhåll. När ett fläktfel 
uppkommer drabbas endast en lägenhet medan andra fortsätter att försörjas. Nackdelar 
är att för varje bostad krävs det tättslutande backventiler för att hindra infiltration 
mellan olika lägenheter, t.ex. då enskilda tilluftsfläktar stängs av genom ett gemensamt 
grenrör. Ventilationsmotorerna måste garantera tyst drift och spridning av ljudet måste 
försöka dämpas. När det gäller absorption av ljud från fläkten kan ventilations- och 
backventiler ses som ett gemensamt byggelement. Även backventilen kräver en ensidig 
orörlig förbindelse till kanalnätet, för att undvika eventuella materialspänningar. 
Installationsschaktet måste ha en tillräckligt stor revisionsöppning (åtminstone 
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80x80cm), som vanligtvis är gjord av metall. Ventilen ska vara flyttbar för att inte 
lägenhetens inredningsobjekt ska komplicera tillgången till schaktet och uppvisa en viss 
bullerdämpande förmåga. Även om lägenhetsvisa fläktar finns med likströmsmotorer, är 
elanvändningen 1,5 - 2,5 gånger större än med en stor tre-fasfläkt. Det är därför viktigt 
att det totala tryckfallet är så litet som möjligt. (Fingerling et al 2000) 

Vid decentralt system måste det vara klart vem som ska ta hand om systemet och om de 
boende ska vara ansvariga måste tydliga instruktioner ges. Nackdelar med ett decentralt 
system är att elförbrukningen är högre samt att värmen från frånluften inte kan utnyttjas 
lika väl. (Warfvinge 2007) 

Om decentralt ventilationssystem väljs är det idealiskt om revisionsöppningen finns 
nära trapphuset, t.ex. att det är tillgängligt från hallen (Fingerling et al 2000). Decentrala 
aggregat placeras ofta i utrymmen med hög fuktbelastning, t.ex. badrum och kök 
(Andrén, Tirén 2010), men kan också placeras i en klädkammare el. liknande för att 
isolera bort ljudet som kan upplevas störande (Janson 2008). 

Det är viktigt att ventilationsanläggningen är frostfri för att uppnå ett komfortabelt 
inomhusklimat; avbruten tilluft eller avbruten uppvärmning av tilluften är oacceptabel. 
För att värmeväxlaren ska vara frostfri under kalla dagar är det viktigt att uteluften 
förvärms stegvis. (Fingerling et al 2000) 

3.3.5 Värme 

Den värme som behöver tillföras en byggnad står i direkt proportion till 
värmeförlusterna. Värmeåtervinningen innebär att värme från frånluften överförs till 
tilluften, ev. kan också avloppsvattnets värmeinnehåll tas till vara. Genom att återvinna 
värmen från frånluften minskar förlusterna, men det gäller att hitta en balans mellan 
återvinningsaggregatets förmåga att återvinna värme och hur mycket energi som går åt i 
processen. Här avgör även byggnadens täthet hur bra värmeåtervinningen blir. (Janson 
2008) 

Tilluftkanalen skulle kunna förläggas i marken och på så sätt utnyttja den värme som 
marken avger, men i Sverige är detta ovanligt då det anses belagt med allt för stor risk 
för hälsan i förhållande till den vinst som kan göras vid nedgrävning (Andrén, Tirén 
2010). Det finns risk att luftkvaliteten på tilluften blir dålig, pga. kondensutfällning 
vilket kan leda till tillväxt av mikroorganismer, samt att jordluft och radon läcker in. 
(Samuelson, Arfvidsson och Hagentoft 2007) 

De boende och alla hushållsapparater avger värme, vilken benämns spillvärme. 
(Andrén, Tirén 2010) I passivhus kan denna värme tas till vara i och med husets goda 
täthet och isolering. Övrig värme och el kan tillgodoses med bl.a. solceller. Nu går det, 
som i Tyskland, att sälja tillbaka överskottsel till elbolag (Vattenfall 2012). 

Om en byggnad konstrueras så att effektbehovet endast uppgår till 10-12 W/m2 

(Andrén, Tirén 2010), är det inte ekonomiskt försvarbart att även förse huset med ett 
konventionellt värmesystem. Den lilla värme som behöver tillföras under den kalla 
delen av året kan tillgodoses via uppvärmd tilluft. Uppvärmning sker genom ett 
värmebatteri som många ventilationsaggregat är försedda med. Värmen till 
värmeväxlarbatteriet tillförs ofta genom el, men fjärrvärme kan också utnyttjas även om 
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effekt- och energibehovet i ett passivhus är lågt att det ibland är svårt att motivera 
ekonomiskt. Ibland är en värmepumpslösning möjlig. Värmetillförsel med radiatorer är 
ett bra alternativ i äldreboenden annars har eldrivna värmekällor i passivhus ofta en 
sekundär funktion; t.ex. golvvärme för komfort i badrum eller en handdukstork. 
(Andrén, Tirén 2010) Istället för ett eldrivet värmebatteri kan ett vattenburet installeras 
(NCC, White 2005). 

Det går att ha olika flöde på fläktarna; när hyresgäster lämnar lägenheten kan de själva 
välja ett lägre luftflöde. Detta anpassas dock efter önskad inomhustemperatur – blir den 
för låg ökar luftflödet. Varje boende måste kunna påverka klimatet i sin egen lägenhet, 
vilket gör att det i flerbostadshus med färre antal våningar och lägenheter ofta installeras 
enskilda ventilationsaggregat som är kopplade till varmvattenberedare. (Janson 2008). 

3.3.6 Varmvatten 

För varmvattenförsörjningen är det alltid klokt att använda solvärme (Andrén, Tirén 
2010). Genom att installera solfångare på taket kan varmvattenkostnaderna minska med 
50 % (Bülow-Hübe 2010; Janson 2008; Andrén, Tirén 2010). Solfångare kopplas till ett 
centralrum för varmvattenproduktion, resterande uppvärmning kan ske med hjälp av ett 
elektriskt eller vattenburet batteri (Janson 2008). 

Vid dimensionering av en solvärmeanläggning är även en årlig solfraktion på max 50 % 
det mest ekonomiska. Detta uppnås genom att sydorientera solfångarna och anlägga en 
yta som motsvarar ca 1 m2/person, vilket innebär en soltanksvolym på 70 – 100 
l/person. Vid uppförande av flerbostadshus väljs lägre värden dvs. 0,5 m2/person och en 
soltank på 50 l/person. Anledningen till detta är att det krävs mycket större areor (ca 2 
m2) under vintern för att få ut någon värme och under sommaren finns det en gräns för 
hur mycket varmvatten de boende behöver. Om för stor solfångararea installeras leder 
detta till överhettning eftersom soltanken inte kan ta emot det stora värmetillskottet. 
Tekniskt sett innebär det inga problem, men livslängden för värmebärarna minskar, 
vilket gör att underhållskostnaderna stiger. (Passivhaus Institut 2010) 

Tappvarmvattenförluster går också att återvinna, men det är sällan ekonomiskt 
motiverat. Vid köp av bl.a. snålspolande toaletter och en mer medveten användning kan 
förlusterna minskas. (Andrén, Tirén 2010) 

3.4 Detaljprojektering 

Krav och normer måste uppfyllas vilket gör detaljutförandet viktigt (Andrén, Tirén 
2010). 
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Figur 3.5 Att tänka på under detaljprojekteringen. 

3.4.1 Förhindra buller 

I och med att passivhus är väl isolerade är de också tystare än konventionella 
byggnader. Störande ljud bör därför tas i beaktning. Isolering av väggar mellan rum 
minimerar ljud mellan dessa. Det är viktigt att ställa ljudkrav på vitvaror som kyl och 
frys, samt planera läge för dessa för att minimera oönskat buller. Innerdörrar för bra 
ljudkvalitet bör väljas, vilket ofta innebär att de är tyngre och således måste 
mellanväggar anpassas för att hålla upp dessa. (Andrén, Tirén 2010) 

Flanktransmission, dvs.  ljud som överförs mellan anslutande bjälklag och väggar, förbi 
den skiljande konstruktionen till intilliggande utrymme måste beaktas (Andrén, Tirén 
2010). 

För att uppfylla akustikkrav, speciellt stegljudsöverföring, krävs speciell utformning av 
lägenhetsskiljande väggar och betongplattan under väggarna. Två lösningar finns: efter 
härdning av betongplattan sågas en slits genom plattan där väggen ska stå, även översta 
isolerskivan under plattan ska slitsas. Alternativt kan en bred och kraftig vot gjutas av 
betong under väggen. Slitsningen innebär att det lufttäta skiktet mot marken bryts och 
därför måste noggrann eftertätning göras, t.ex. med en gummilist, och det bör 
uppmärksammas att inga rör får gjutas in i betongen där den ska slitsas. Då skulle risken 
för radoninträngning från marken öka. Voten är en dyrare lösning och innebär att det tar 
längre tid för betongen att torka ut. För utbyggnaden valdes att slitsa betongplattan 
under lägenhetsskiljande väggar (icke-bärande) och gjuta en vot under de bärande 
väggarna mot korridoren. (Bülow-Hübe 2010) 

Ventilationen kan bullra, men om ljuddämpare monteras i tilluftskanalen efter 
aggregatet minskar ljudnivån (Bülow-Hübe 2010). 

När enskilda FTX-system installeras i varje lägenhet, kan enheten placeras i en garderob 
för att dämpa ljud. Då ventilationssystemet placerats i köket och inte varit inbyggt, har 
detta bidragit till att störande ljud från fläktarna spridits i lägenheten p.g.a. den öppna 
planlösningen. (Janson 2008) 

En ljudvåg fortplantar sig snabbt, med ca 340 m/s, och när den träffar en rumsyta 
reflekteras den till stor del tillbaka in i rummet, dvs. eko uppstår. Parallella och 
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reflekterande väggar, tak, och golvytor kan bidra till fladderekon, dvs. att ljudet svänger 
fram och tillbaka mellan dessa ytor. Stora, parallella och reflekterande ytor med mer än 
9 m avstånd från varandra bör alltså undvikas. (Miljöstiftelsen för byggsektorn 2000) 

3.4.2 Teknisk isolering 

Isolering av de olika vattenledningarna bör begrundas. Kallvattenledningar kan isoleras 
extra för att inte kyla golv och väggar, medan oisolerade ledningar som går genom golv 
i badrum kan ge extra värme till badrummet. (Janson 2008) 

Teknisk isolering är även viktig ur ett hälso- och säkerhetsperspektiv. Kondens på 
vattenledningar kan ex. orsaka fukt- och mögelskador. Det är även en billig åtgärd som 
sparar mycket energi. (Energimyndigheten 2010b) En välisolerad och tät byggnads 
inneklimat påverkas av allt som avger värme eller kyla. Kanalerna bör projekteras för 
en isolering på 6-10 cm för att inte läcka ut kyla och värme (Promotion of European 
Passive Houses 2006). 

3.4.3 Detaljlösningar på skarvar och anslutningar 

Om anslutningar och genomföringar inte utförs rätt kan vatten komma in i 
konstruktionen, vilket innebär en risk för fuktskador. Därför bör tid ägnas åt att göra 
detaljlösningar samt låta dessa få ta tid under byggnation så att de genomförs korrekt. 
(Samuelson, Arfvidsson och Hagentoft 2007) 

Anslutning mellan betongelement och platta på mark görs genom att betongelementet 
sätts i fogbruk. Om det rör sig om ett lättbetongelement kan det lufttätas med EPDM-
gummilister på plastfolie. Dessa läggs omlott vid skarvning. (Adalberth 1998) 
Övergången mellan betongplatta och installationsskikt i en regelvägg kan vara svår, 
speciellt om installationsskiktet är smalt (45 mm). Då blir byggtoleransen liten när 
installationerna ska komma upp på rätt ställe i väggen. Noggrannhet i utsättning och vid 
gjutning krävs för ett bra resultat. (Martinsson 2008) 

Beprövade lösningar är att föredra vid val av tejpade skarvar, klämda skarvar, 
fogmassors vidhäftning, lufttätande lösningar kring fönster osv. (Andrén, Tirén 2010). 

Skarvar mellan lufttätande skikt, t.ex. då plastfolie möts kan göras på olika sätt. Ett 
exempel är att göra överlapp på 20 cm och klämning vartefter överlappet häftats. 
Klämning sker med en gipsskiva eller klämläkt som monteras utanpå och skarven kläms 
hela sin längd. Svetsning kan också ske om höga krav på lufttäthet ställs, samt om 
skarven inte stöds av ett fast material. Med hjälp av dubbelhäftande tätningsband kan 
skarvarna tätas. Den ena folien fästs mot ytterväggsregeln och ett dubbelhäftande 
tätningsband läggs längs foliens infästning. Den andra folien läggs över och fästs i 
regeln. Därefter monteras en utanpåliggande gipsskiva. Skarven kan också tätas genom 
att folien fästs mot ytterväggsregeln och sedan läggs en sträng fogmassa (som inte 
bryter ner folien) längs foliens infästning. Den andra folien läggs över och fästs i regeln. 
Sedan monteras en gipsskiva och klämmer på så sätt ihop folierna längs hela sin längd. 
(Levin 1991, refererad av Adalberth 1998) 

Det finns några metoder som kan användas men har sina nackdelar. Genom vikning 
viks foliernas kanter mot varandra och fästs mot en regel med en häftpistol. 
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Utanpåliggande gipsskiva monteras sedan och klämmer folierna längs hela sin längd 
mot regeln. Metoden ger dock ett dåligt underlag för utanpåliggande skivmaterial 
eftersom vikningen ger ett ”buckligt” underlag. Skarvlistar och tejpning rekommenderas 
inte då listerna är svåra att få lufttäta, tejpens åldersbeständighet är osäker och folier kan 
brytas ner. (Levin 1991, refererad av Adalberth 1998) 

En möjlig lösning för tätning kring rör är att skära hål som är mindre än 
ventilationskanalen, så att det skapas en krage. Om armerad plastfolie används är denna 
inte lika elastisk och flexibel att spänna. Alternativt kan separata kragar eller stosar 
sättas kring genomföringen och plastfolien kan sedan skarvas mot dessa (Martinsson 
2008). 

3.5 Byggfas 

3.5.1 Information 

Utbildning med information om vad ett passivhus 
är och hur viktigt det är att det är lufttätt är bra för 
byggarbetarna. Modeller av hur grund, vägg och 
tak ska se ut kan vara bra att ha på 
byggarbetsplatsen. Träning för byggarbetarna och 
studiebesök är även bra alternativ för att informera 
om passivhus. (Janson 2008)  

Utbildningen säkrar ett gott utförande och kan 
genomföras av medverkande konsulter som 
arkitekt, konstruktör, fuktsakkunnig och 
ventilationskonsult, (Bülow-Hübe 2010). 

3.5.2 Insatt projektledare 

Att göra ändringar sent i projektet är dyrt. Brist på bra gott ledarskap hos projektledaren 
kanske inte påverkar det slutliga resultatet, men den slutliga kostnaden. Är budgeten 
stram måste pengar tas från något som skulle ökat kvaliteten för att täcka dessa extra 
kostnader. Det är viktigt för projektledaren att läsa in sig på projektet och passivhus 
innan byggandet börjar - kan inte projektledaren svara på byggarbetarnas frågor relativt 
snabbt skapas frustration hos de som ska bygga och det är lättare att bygga som vanligt 
istället för föreskrivet. (Janson 2008) 

3.5.3 Kvalitetssäkring 

Tätskiktansvariga kan utses som gör ev. hål och genomföringar i tätskikt. Vid oväntade 
genomföringar ska alltid denne och platsledningen kontaktas. (Martinsson 2008) 

För att säkerställa kvaliteten kan en täthetssamordnare och en energisamordnare utses, 
(Andrén, Tirén 2010). Genom att ansvariga gör olika mätningar kan den som bygger 
vara säker på att byggnaden klarar passivhuskriterierna. Fuktmätningar måste göras i 
trästommen för att vara säker på att för mycket fukt inte byggs in. Fuktmätningar i 
betongplattan bör också göras samt täthetsmätningar, som i så fall utförs i två 
omgångar. Den första är en undertrycksprovning med läckagesökning via röktest efter 

Figur 3.6 Att tänka på under byggfasen 
för att uppnå kraven under byggnation. 
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montage av plastfolie och fönster. Den andra är en verifierad tryckprovning som görs då 
alla ytskikt är färdiga. Då bör det uppmätta luftläckaget vara under det som krävs. 
(Bülow-Hübe 2010) 

Vid tryckprovningen skapas undertryck eller övertryck i huset för att mäta dess 
lufttäthet. Detta görs genom att en fläkt monteras i en ytterdörr eller fönster. 
Luftvolymen som transporteras vid denna tryckdifferens, och således strömmar genom 
spalter, mäts för att bestämma resterande läckage. Provtryckning genomförs vid olika 
tryckdifferenser för under- och övertryck. Resultatet är den genomsnittliga 
luftomsättningen n50 vid 50 Pa differenstryck. (Passivhaus Institut 2010) 

Den försäkrade kvaliteten kan ses som en positiv effekt av att bygga passivhus. 
Eftersom flertalet kontroller görs under byggprocessen för att säkerställa att de uppsatta 
kraven nås, är kvaliteten också hög. Kvalitetskontrollerna ger köparen av ett passivhus 
en kvalitetsförsäkran som är trovärdig och kan användas som säljargument. Att bygga 
lufttäta hus kräver kvalitet i genomförandet, vilket kan vara positivt för byggsektorn. 
(Goksöyr, Tärnås 2009) 

3.6 Förvaltning 

3.6.1 Underhåll teknik årligen 

Filterbyte, rengöring av don och kanaler i 
ventilationsanläggningen måste ske regelbundet. Det 
finns exempel på när filter inte har blivit bytt i tid, 
vilket har försämrat filtrets verkningsgrad. (Bülow-
Hübe 2010) Filter ska bytas 1 - 2 gånger om året 
enligt anvisningar och den tekniska utrustningen bör 
få en årlig tillsyn. Om decentrala 
ventilationsaggregat installeras kan detta bli en 
uppgift för de boende eller för fastighetsbolagets 
egen personal att planera in regelbundna 
servicebesök, om inte tjänsten köps in.  

 
Figur 3.7 Saker som ökar 
energieffektiviteten under drifttid. 

När decentrala aggregat installerats i tidigare byggda projekt har det inte räckt med 
information vid inflyttningstillfället; således är återkommande utbildning och 
information att föredra. Detta kan bli tillfällen då fastighetsägaren kan ta till sig av 
erfarenheter som boende har av byggnaden. (Andrén, Tirén 2010)  

3.6.2 Informera om teknik 

Studier visar att boende är mycket nöjda med de enkla tekniker som finns i passivhus 
(Schnieders 2003) och att en förståelse för tekniken är avgörande om passivhuset ska 
fungera önskvärt (Andrén, Tirén 2010). Därför är det viktigt att informera de boende om 
denna. Exempelvis kan informationsträffar hållas under det första året. Vid utvärdering 
av energiförbrukning i olika passivhus har resultaten varit väldigt olika. Detta beror på 
antal boende, men även för att en del boende inte har förstått hur tekniken fungerar, 
vilket lett till användning av onödig tillskottsvärme för att nå önskat inomhusklimat. 
(Andrén, Tirén 2010) 
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3.6.3 Energispartips 

De boende bör bli informerade om hur de kan spara energi, (Janson 2008), i och med att 
möjligheterna är stora genom att följa ”vanliga” energispartips. Några exempel är att 
vädra genom korsdrag, släcka efter sig och tänka på varmvattenförbrukningen. Under 
sommarperioden ska solavskärmningen vara igång, fönster ska hållas stängda och 
vädring ska ske på kvällstid, detta för att passa på att kyla inomhustemperaturen. Vid 
vädring under kvällstid i ett passivhus i Frillesås fick kylningen dock motsatt effekt, då 
det i markplan utanför byggnaden anlagts stora partier med marksten i betong med god 
värmelagringsförmåga. Efter en hel dags solinstrålning hade markteglen magasinerat en 
stor mängd värme som sedan avgavs till den svalare luften under kvällstid, då de boende 
skulle vädra. (Andrén, Tirén 2010)  

Om en display installeras som visar inomhustemperaturen kan de boende hålla en 
temperatur på 20 grader och vara säkra på lägre värmekostnad (Andrén, Tirén 2010). 
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4 RESULTAT - Intervjuer 

Nedan följer resultatet från intervjuerna. I tabell 4.1 ges övergripande fakta om 
respondenterna och i figur 4.1 är det viktigaste resultaten från intervjuerna infogat i 
tidslinjen. 

Tabell 4.1 Tabell över medverkande respondenter. 

Titel Förkortning Antal passivhusprojekt Extra utbildning 

Beställare B 2 Nej 

Installationsexpert IE 3 flerbostadshusprojekt Nej 

Passivhusexpert PE 20 Utbildar 
passivhusdesigners 

Projektledare för 
värmeinstallationer 

PL 3 Nej 

Projektör P 4 Certifierad 
passivhusdesigner 

 

Figur 4.1 Sammanställning av aspekter att tänka på under projektets gång enligt respondenter 
(markerade med orange text). 
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4.1 Arbetsgrupp 

Har ni ingått i en arbetsgrupp skapad av beställare? Hur upplevde ni att det 
fungerade?  

Samtliga respondenter utom en, (B), har deltagit i arbetsgrupper. Kommunikationen 
upplevs bra, (P), och samtliga som deltagit upplever att arbetet fungerat bra, (PE), (P), 
(IE) och (PL). Dock skulle man kunna följa med projektet längre än bara under 
programfasen. De uträkningar som projektören gör bör granskas, eftersom de som inte 
genomgått en passivhusutbildning gör misstag, (IE). En respondent kom in senare i 
processen, (PL), då värme blev aktuell att projektera. Arbetet fungerade bättre när de 
involverade förstod nyttan med passivhuset, hade en bättre stuktur på arbetet och en 
mall för hur de olika kraven skulle uppnås. Utan tydliga mål och krav försvårades 
arbetet. En duktig projektledare underlättar också arbetet liksom utbildning internt på 
företaget om passivhus, (PL). Respondenten som inte skapat någon arbetsgrupp har det 
fungerat bra för ändå, (B). 

4.2 Kravspecifikation 

Hur tog ni hänsyn till kravspecifikationen för passivhus/et/en? (Var ni med och 
utformade kraven?) Var det något krav som var särskilt svårt att uppfylla? 

En respondent har utformat krav för passivhus i Sveriges Centrum för Nollenergihus, 
(PE), och en har varit med och utformat programkrav och därefter varit bollplank åt 
projektören, (IE). 

Två har utgått från passivhuscentrums krav, (P) och (B), och upplevt att allteftersom 
kraven blivit hårdare har även arbetet blivit mer avancerat. Inget krav upplevdes 
speciellt svårt att uppfylla, (B). En respondent var dock tvungen att anpassa 
värmeinstallationer till passivhus så att inte för mycket energi gick till spillo, vilket 
upplevdes svårt. Utbudet förändrades inte på företaget, men blir passivhus populärt i 
framtiden kommer företag bli tvungna att göra stora förändringar i sina utbud, (PL). 

4.3 Övertemperaturer 

Fann ni några svårigheter med att förebygga övertemperaturer? Vad för åtgärder tog 
ni? 

Endast en av respondenterna hade problem med övertemperaturer, (PL), de andra har 
det fungerat bra för, (PE), (P), (IE) och (B). Det skiljer sig inte från vanliga bostäder, 
(PE), men vid konventionellt byggande tänker man inte på det i förhand, (P). I huset 
som hade problem ventilerades inte den varma luften ut i den utsträckning som 
behövdes. Flera hus byggdes som skulle spara värme från solpaneler i en sandbank 
under huset och passivhuset var mycket varmare än de andra. Problemet visade sig först 
när någon flyttat in och bidrog med sin egen spillvärme, (PL). 

För att förhindra övertemperaturer försökte en respondent få arkitekten att minska 
fönsterareorna, (IE), och kompletterade med mellanliggande persienner. 
Solskyddsgardiner som går upp och ner via en sensor installerades i ett projekt, men det 
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var svårt att välja en temperatur då de skulle gå upp och ner, vilket resulterade i 
klagomål på att de inte fungerade. En manuell eller elektrisk motor som de boende 
själva reglerar hade varit bättre, (B). Solskyddsgardiner och en screenväv på utsidan 
samt persienner har också använts, (B). Solavskärmning, fönsterutformning och 
lokalisering av fönster i rätt väderstreck var viktigt för en respondent, (PE). Vid 
flerbostadshus rekommenderas att göra ett tak eller använda balkongen som ett tak, 
därtill rekommenderas att försöka ha full solinstrålning till den 15 mars och full 
solavskärmning från den 15 maj, (PE). 

4.4 Välisolerat klimatskal 

Upplevde ni några svårigheter med att få ett välisolerat klimatskal? Anser ni att det är 
något särskilt man bör tänka på? 

En respondent hade problem med att få ett välisolerat klimatskal, (IE), och påpekar att 
projektörer borde vara bättre på att skriva upp kölbryggsberäkningar som 
konstruktörerna gjort och att uppföljning borde ske så att de verkligen gjort beräkningar 
och inte bara uppskattat. Respondenten har varit med om att flera köldbryggor inte har 
tagits med i kalkylerna, (IE). Det blir svårare ju högre man bygger, speciellt vid 
anslutningar, men man bör tänka extra mycket på täthet och köldbryggor, (P). Ett tips 
vid utformning av konstruktionen är att inte tänka i tilläggsisolering, utan att utgå från 
kravspecifikationen och effektkalkylen, (PE). 

4.5 Köldbryggor 

Fann ni några köldbryggor särskilt problematiska? Hur löste ni dessa? 

Balkongen är svår och bör byggas med ett eget bärverk, (PE). Inner- och ytterhörn är 
svåra och det gäller att ha en kontinuerlig isolering vid takfoten, men med en enkel 
byggnadsutformning och få genomföringar löses dessa, (PE). Bjälklag, (P), och 
fönsterkarmar, (P) och (IE), upplevdes svåra, men byggdes bort i största möjliga mån 
(P). Det är viktigt att arkitekten inte smyckar ut huset med en massa små fönster, då det 
blir flera köldmetrar, (IE). Kantbalk mot mark är också en stor köldbrygga, (IE). 
Isoleringen mellan lägenheter och garage är en uppgift att försöka lösa på ett snyggt 
sätt, (IE). En respondent fann ingen köldbrygga speciellt problematisk, (B), och ansåg 
att information till hantverkarna är betydelsefull, så de vet vad som är viktigt. Speciellt 
elektriker har svårt att förstå att man skall undvika genomföringar i klimatskalet, (B), 
med hjälp av värmekameror kunde det upptäckas var i klimatskalet det läckte, (B). 

4.6 Tätt klimatskal 

Upplevde ni några svårigheter med att få ett tätt klimatskal? Anser ni att det finns något 
särskilt som bör beaktas? 

En respondent upplevde problem med täthet, (PL); byggarna hade inte varit med i 
passivhusprojekt innan och fick problem med köldbryggor. Antagligen fick de en 
ritning på hur det skulle se ut, men eftersom de inte byggt så tidigare gjorde de som 
vanligt. Vid mätning av U-värde och lufttäthet blev mätresultaten olika beroende på 
vem som mätte och folk skyllde på varandra vid utredning om var felet låg. En 
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respondent tycker att det är just att räkna på köldbryggor som är ett problem - det kostar 
pengar och tar tid, så då försummas det, (IE). 

Övriga, (PE), (P), (IE) och (B), upplevde inga svårigheter med att få ett tätt klimatskal. 
Ett bra samarbete är nödvändigt, (PE), och det är viktigt att prata med hantverkarna, (P) 
och (B). Information bedöms viktig att ha både vid projektstart och vid tätning; det 
märks att hantverkare och arbetsledning blir mer motiverade och får en förståelse att 
arbetena måste utföras med stor noggrannhet, (B). Ju fler projekt som byggs, desto 
tätare blir det, eftersom man hittar detaljlösningar som funkar och produkter som är 
smidiga att jobba med, (P). 

Vid byggnation med plastfolien, provtrycktes huset en gång då de använde en rökflaska 
för att hitta otätheter och sedan tejpade de där det läckte. Därefter sattes en inre 
isolerskiva på 45 mm och gipsskiva på. Sedan trycktes det en gång till, för att få det 
slutgiltiga resultatet, (B). På ett betonghus var det inga problem; elementskarvarna, 
kring fönster och dörrar samt genomföringar i ytterskalet fogades, (B). 

4.7 Fukt 

Var ni tvungna att vidta några extra åtgärder med tanke på fuktaspekten? I så fall 
vilka? 

Ingen vidtog några extra åtgärder, (PE), (P), (B), men man genomförde 
fuktighetsmätningar, (PE) och (P). 

Två respondenter bedömer uttorkningen av byggfukt något som måste beaktas, (IE) och 
(B). I ett projekt med roterande lägenhetsväxlare hade man problem första året i 
bostäder med fler än två personer, då fuktbelastningen ökade från familjen samtidigt 
som det fanns inbyggd fukt i konstruktionen, (IE). Dessutom finns det mycket fukt om 
ett flerbostadshus är en betongkonstruktion, (IE). När man har centrala, roterande 
växlare får man en fuktåterföring som gör att uttorkningen tar lång tid, (IE). Vid 
lättbyggnad kan det ta tid med uttorkning om stolpen blir fuktig, (B). Ett råd är att 
bygga med en 10 mm plastkloss under syllen vid lättbyggnad, (B).  Då läggs först 
grundpapp, därefter plastkloss och syll. Mellan pappen och syllen skummas, vilket gör 
att syllen kommer upp och aldrig står i vatten. 

4.8 Ventilationssystem 

Upplevde ni några problem med designen av ventilationssystemet? 

Alla respondenter har upplevt något problem med ett ventilationssystem, (PE), (P), (B), 
(IE) och (PL). 

För den ena respondenten var lägenhetsaggregat inte ett alternativ då 
gemensamhetsutrymmen i båda projekten behövde centrala aggregat, (B). I 
tillbyggnadsprojektet ventileras lägenheterna med 10 l/s under natten och 20 l/s under 
dagen för att spara energi och minska ljudet då de boende ska sova, (B). Nackdel med 
centrala aggregat är dock att verkningsgraden inte är lika hög – 80 % istället för 87 %, 
(PE). Det blir även dyrare i och med kravet på brandspridning, vilket innebär att 
särskilda spjäll i varje lägenhet måste sättas in, (PE). En respondent har sett att i några 
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projekt med centrala aggregat var det vanligt med problem med ventilationsaggregaten 
och följs inte det upp kan det få allvarliga konsekvenser, (IE). Ofta är det obalans i 
luftflödena; mätning av luftflödet i lägenheterna har skett men inte i 
ventilationsaggregatet, dvs. ett balanserat luftflöde över aggregatet har inte uppnåtts, 
(IE). Ett annat problem med centralt aggregat är att projektören inte dimensionerar 
flödet från värmen som ska in i de olika rummen utan bara dimensionerar för 
hygienluftflödet. T.ex. projekteras ibland 7 l/s för vardagsrummet och 20 l/s för 
sovrummen, men det är vardagsrummet som har det stora värmebehovet, vilket leder till 
kalla vardagsrum, (IE). I flera projekt med centralt aggregat har tilluftkanalerna inte 
isolerats, vilket lett till att mycket värme fram till donet har försvunnit, (IE). Det är en 
stor riskfaktor ifall man inte har styrt upp det tidigare i projektet. Kvalitetskontroll av 
ventilationssystem måste till i byggprocessen, (IE). 

Förutom att det inte är någon fara med brandspridning i individuella aggregat är 
underhållet lättare, (PE). I ett projekt med lägenhetsaggregat är det först när någon 
klagar som kunskap fås om det fungerar bra eller inte. T.ex. om 20 stycken aggregat 
installeras är det svårt att veta om två fungerar dåligt, förrän de boende klagar på 
värmen, (IE). En respondent har använt aggregat från ett visst fabrikat och haft problem 
med det, men det är antagligen avhjälpt nu, då det inte varit något problem med det 
sista, (P). 

4.9 Uppvärmning 

Hur valde ni uppvärmningssätt för byggnaden/byggnaderna? Av vilken anledning? 

En respondent har jobbat med olika uppvärmningssätt, (PE), och har varit med om ett 
problem då för låg effekt på värmekällan installerats så att rummen inte värmts upp vid 
extremt låga temperaturer. Golvvärme i passivhus rekommenderas inte, då den komfort 
som söks inte kan uppnås på grund av att huset har så små värmeförluster. Det gör i sin 
tur att golvvärmen inte kan vara på så hög temperatur eller så länge, (PE). Radiatorer 
fungerar lite bättre, men tilluften måste ändå värmas för att inte för kall tilluft blåses in, 
vilket också gör radiatorerna lite onödiga, (PE). I ett projekt fanns radiatorer, men 
värmekomforten i vardagsrummet var ändå inte bra, eftersom projektören hade 
dimensionerat fel, (IE). På ett tillbyggnadsprojekt fanns gas så där installerades 
radiatorer kompletterat med solfångare. Fördelen med att bygga tillbyggnaden som 
passivhus var att den befintliga pannan räckte till, annars hade kanske en större panna 
behövts, (B). På det andra projektet fanns fjärrvärme och där installerades en solfångare, 
vilket kanske var tveksamt på grund av fjärrvärmen, (B). Badrummet kan upplevas kallt 
när fukten avdunstar, men detta kan avhjälpas med en handdukstork, (PE). 

En annan respondent har i alla projekt jobbat med solvärme, ackumulatortank och en 
liten vattenmantlad kamin som de boende kan elda med. Det finns även en elpatron till 
ventilation och ackumulatortank, så uppvärmning kan ske med el om så önskas, (P). 

En respondent har jobbat med pelletseldning och sol i olika kombinationer, (PL). Det 
som var bra med solfångare var att stora mängder varmvatten kunde produceras och 
användas till både värme och varmvatten. Pellets användes bara när man hade ett litet 
värmebehov under vintern och sen kunde detta kombineras i olika system, (PL). 
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4.10 God ljudkomfort 

Har ni haft problem med att uppnå god ljudkomfort i era genomförda passivhusprojekt? 
I så fall; i vilket avseende? 

Ingen av respondenterna har haft problem med att uppnå god ljudkomfort, (PE), (P), 
(B), (IE) och (PL). Krav på 25 dB(A) i sovrum och vardagsrum ska uppfyllas. En 
respondent har bott i passivhus Brogården där det har fungerat utmärkt, (PE). Alla 
bullerkällor som sitter inne i lägenheten måste dock beaktas, t.ex. 
ventilationsaggregatets placering och ljuddämpning via kanalerna, (IE). En respondent 
har alltid satt ljuddämpare på donen och inte vågat prova utan, (P). Betongplattan måste 
delas under lägenhetsskiljande väggar när platta på mark gjuts, (B). Betongplattan är lite 
kraftigare mellan korridor och lägenhet eftersom den är bärande, vilket också förhindrar 
stegljud mellan rummen, (B). Om en panna används som värmesystem hörs inget från 
det, eftersom så liten effekt behövs, (PL). 

4.11 Övriga skillnader 

Upplever ni någon annan skillnad (både svårigheter och möjligheter) mellan att 
genomföra ett passivhusprojekt och ett konventionellt projekt? 

Det finns flera positiva saker med att bygga passivhus. För det första ses på kapital- och 
driftskostnader tillsammans - de extra pengar som betalas för ett passivhus betalar sig 
väldigt snabbt, (PE). Motstånd från villafabrikanter märks, men allmännyttan ser 
fördelarna med lägre driftskostnader, (PE). För det andra anpassas byggnaden mer till 
omgivning och solinstrålning, vilket sparar energi i ett vanligt hus också, (P). För det 
tredje upplevs det bra för slutprodukten att den får bearbetas, (P). För det fjärde är 
uppföljningen på arbetsplatsen större vilket resulterar i att kraven uppfylls, (B). 

Det som är svårt är att få byggnadsentreprenaden att hålla ”normal” kvalitet och 
aktörernas rädsla från att tänka nytt, även om bara känd teknik används vid byggnation, 
(PE). 

Projektörer är ofta inte ute praktiskt, vilket ibland leder till att de ritar något som inte 
går att bygga, (B). Vid passivhusprojekt behövs noggrannare ritningar och det måste 
vara genomtänkt hur det ska utföras för att få huset tätt. Förr var ofta arkitekt, 
konstruktör, VVS och el med på byggmöten, men för att hålla nere kostnaderna är de 
inte med längre. Nackdelen med detta är att de inte får någon erfarenhetsåterföring om 
inte projektledarna för det vidare till dem. Det som är bra måste föras vidare, liksom 
svagheter, så att de går att förbättra till nästa projekt. Ett råd att berätta för varandra 
internt om vad som gått bra och dåligt i ett projekt för att lära av varandra, (B). 

De sämsta idag är VVS-projektörerna (B); ofta när de projekterar värmesystem blir 
lägenheten längst bort och gavellägenheterna kalla. För att kunna trimma in systemet i 
anläggningar kräver det en stor noggrannhet hos VVS-projektören. En respondent, (B), 
har ett första driftsmöte efter två månader för en garantibesiktning. Då kontrolleras att 
beräkningarna stämmer med verkligheten. Ett andra möte hålls efter att huset varit i 
gång 3 - 4 månader med besiktningsmän och driftspersonal för att se att anläggningen är 
så effektiv som möjligt. För byggnader som behöver 30 % mindre energi än BBR kräver 
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har det stämt bra överens. För komplicerade VVS-system får inte anläggas; då kan bara 
någon med civilingenjörsutbildning sköta det och förstå hur konstruktören har tänkt, 
(B). 

Vanliga hus är betydligt lättare att projektera eftersom det redan finns satta standarder, 
(PL). Är det är ett större företag som köpt ett hus tidigare, så vet de vad de vill ha men 
kanske med några små förändringar. Tillverkare har hand om konventionella projekt 
varje dag och då känns ett passivhusprojekt mer omfattande, (PL). Det är en vanesak; 
blir passivhus standard kommer det inte vara några problem. 

Alla hus idag bör ha någon form av värmeåtervinning och i en byggnad som har ett 
FTX-system är ventilationssystemet inget avvikande, men verkningsgraden bör vara 
väldigt bra, (IE). Den stora frågan är var eftervärmaren ska placeras och hur värmen ska 
tas in i byggnaden. För mätning och uppföljning av ventilationen behövs det bättre 
uppföljningssystem; det räcker inte med att vara med i programskedet, då kan det falla 
på detaljer (IE). Betongelement i flerbostadshus har köldbryggor som ger 
värmeförluster på samma nivå som själva ytterväggarna - där finns en del att förbättra, 
(IE). 
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5 RESULTAT - Fallstudie 

Som förslag på trygghetsboende finns det skisser på ett enplanshus med sex stycken 
lägenheter på ca 60 m2 var, se figur 5.1. Fem tomter i Kristianstads kommun är aktuella 
för detta projekt. Genom 
litteraturstudien och 
intervjuerna kan 
energieffektiva råd ges till de 
som planerar för 
trygghetsboendet. 
Projektering sker med PHPP 
för att göra 
energiberäkningar till 
byggnaden och för att 
verifiera att den klarar 
passivhuskriterierna. 
Svårigheter som upplevts och 
antaganden som gjorts under projekteringen har antecknats. 

5.1 Programfas - råd 

En god idé vore att använda sig av partnering eller förtroendeentreprenad med öppna 
böcker, vilket ger förutsättningar för ett bättre samarbete mellan konsulter samt att alla 
parter håller sig till de gemensamma målen (Andrén, Tirén 2010). Eventuellt kan en 
annan entreprenadform användas om de medverkande har tidigare och dokumenterad 
erfarenhet av passivhus, eller att man är noga med information till de medverkande.  

Vid upprättandet av en vanlig budget för ett passivhusprojekt blir den vanligtvis 2 - 10 
% dyrare än för ett konventionellt projekt. Om en livscykelanalys upprättas ses att 
återbetalningstiden är 10 - 12 år. (Andrén, Tirén 2010) Dessa merinvesteringar består 
främst av extra isolering, bättre fönster och utförandekontroller (Bülow-Hübe 2010). En 
livscykelanalys behöver inte göras för att bygga ett passivhus, men en medvetenhet om 
merkostnaderna och att de faktiskt betalar tillbaka sig ganska snart bör finnas. I detta 
fall borde materialkostnaderna för de båda husen ligga rätt lika. Dock kommer 
anläggandet av väggarna och täthetsarbete ta längre tid. Mätningar som verifierar 
resultatet kommer kosta tid och pengar. Med tanke på stigande energipriser borde 
investeringarnas återbetalningstid inte vara alltför många år. 

Figur 5.1 Första förslaget på trygghetsboende. 
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För att skapa så energieffektiva lösningar som möjligt bör en arbetsgrupp skapas 
(Janson 2008). I detta fall då det redan finns en skiss på byggnad handlar det snarare om 
att engagera en energikonsult (eller som i detta fall en examensarbetare), som kan 
utvärdera huset energimässigt och komma med förslag på eventuella ändringar. 

En tydlig kravspecifikation bör göras. Förutom krav från BBR måste krav skrivas så att 
de svenska kraven för passivhus i zon III nås. Täthetskraven kan ställas på ca 0,25 
l/s,m2Aom. Många passivhus som byggs klarar kravet med råge och det ger stora 
energibesparingar. 

5.2 Gestaltning - råd 

5.2.1 Tomt  

Fem tomter på olika orter i Kristianstad kommun är utvalda för att bygga 
trygghetsboende på. Dessa tomter är vid Tollaregården i Arkelstorp, parkeringsytan vid 
Tingsvägen, Stenhällevägen i Degeberga, Fjälkinge 39:28, Träskon 7 i Tollarp, och 
Önnestad 109:1. Alla tomter ligger centralt med närhet till service genom befintligt 
vårdboende, kommunala kommunikationsmedel, vårdcentral, affär, bank och café. 

Vid analys bedöms samtliga tomter vara lämpliga att bygga ett passivhus på. Det finns 
dock betingelser som gör de olika tomterna mer eller mindre lämpliga, se tabell 5.1. 

Tabell 5.1 Aktuella tomter och deras fördelar och nackdelar. 

 Arkelstorp Degeberga Fjälkinge Tollarp Önnestad 

Växtlighet som skyddar 
tomten mot vind 

Ja, skog åt norr 
och omgärdande 
träd 

Skog på 
avstånd 
öster och 
söder om 
tomten 

Nej Skog på 
avstånd 
åt söder 

Ja, 8 -10 
m höga 
lövträd åt 
söder på 
tomten 

Byggnader som skyddar 
tomten mot vind 

Ja, åt öst och 
söder 

Ja, åt alla 
håll 

Ja, åt alla 
håll 

Ja, åt alla 
håll 

Ja, åt norr 
och väster 

Växtlighet som skulle 
kunna användas som 
naturligt solskydd 

Ja, 7 - 8 m höga 
lövträd runt tomt 

3 - 4 st 8 m 
höga 
lövträd på 
den 
sydvästra 
delen av 
tomten 

En hög 
björk 
söder om 
tomten 

Ja, 5 - 6 
st lövträd 
i varierad 
höjd 
sydväst 
på 
tomten. 

 

 

Ja, 8 -10 
m höga 
lövträd åt 
söder på 
tomten 

Läge Sydostsluttning I en dal Flack 
mark 

Flack 
sänka 

Mellan två 
utbredda 
höjder 



 
RESULTAT - Fallstudie 

 

 
38 

 

 Arkelstorp Degeberga Fjälkinge Tollarp Önnestad 

Årsvindhastighet 2009 
(Mellanrum AB 2011) 

6,0 - 6,4 m/s 6,4 - 6,8 
m/s 

6,6 - 7,0 
m/s 

6,2 - 6,6 
m/s 

6,2 - 6,6 
m/s 

Risk för kalluftsjöar Liten Stor Medel Liten Medel 

Skillnaden i årsvindhastighet för de olika tomterna är liten. Lägst hastighet har tomten i 
Arkelstorp, vars årsvindhastighet maximalt bedöms vara 6,4 m/s och högst hastighet har 
den i Fjälkinge med maximalt 7,0 m/s, (med reservation för avläsningsfel). Tollarp och 
Önnestad har lika hastigheter och Degeberga har något högre hastigheter (Mellanrum 
AB 2011). Även om skillnaderna är små, är det alltid bättre om vindhastigheterna är 
lägre. Ju lägre vindhastighet, desto mindre utsatt är klimatskalet och onödiga 
transmissionsförluster undviks (Andrén, Tirén 2010). 

Varken att bygga på ett berg/höjd eller i en sänka är bra för en byggnads energiförluster. 
Bästa placering för ett energisnålt hus är i en södersluttning, då vintersolens energi kan 
tas till vara maximalt och kalluft kan rinna förbi huset eller förhindras av en skyddande 
vall högre upp, vilket förhindrar att en kalluftsjö bildas. (Andrén, Axelsson 2002) Detta 
gör tomten i Arkelstorp lämpligast, vilken är den enda tomten som befinner sig i en 
södersluttning. Placering kan även göras med uteplatser och större glasfasader åt söder 
för att maximalt ta tillvara på vintersolens energi (Andrén, Axelsson 2002). På kartor 
med höjdkurvor ses dock att alla orter, förutom Fjälkinge ligger skyddade tack vare 
terrängens kupering, vilket även visar sig i årsvindhastigheterna. I Fjälkinge är marken 
flack på tomten och runtomkring, förutom Fjälkinge backe som ligger på håll. Tomten i 
Degeberga ligger i en sänka, vilket är ofördelaktigt, då det kan bildas en kalluftsjö som 
ökar ansamlingen av kalluft och fukt runt huset (Andrén, Axelsson 2002), däremot är 
den skyddad från vind. Sydväst om Tollarp, Degeberga och Önnestad ligger större åsar, 
som ger skydd för vind från detta håll. Tomten i Önnestad sluttar svagt åt norr, vilket är 
en fördel då kall luft kan rinna förbi huset, men söderplacerade uteplatser och större 
fönsterytor träffas av den kalla luften när den rinner ner från åsen. Arkelstorp ligger som 
i en vik, fast på mark, och inte på botten utan en bit upp. Detta läge bedöms mest 
skyddat från vindar från olika håll. Tomten i Tollarp har ungefär samma förutsättningar 
som den i Önnestad. Då den ligger på en höjd, men har en större ås åt söder. 

Terrängen runt tomten i Arkelstorp och Tollarp är skogig, med en del hus nära 
tomterna, som kan skydda mot vind. Skogen norr om tomten i Arkelstorp bildar även en 
vall som skyddar tomten att träffas av nerrinnande kalluft. Tomterna i Önnestad och 
Fjälkinge ligger öppet med åkermark och hagar runt omkring, dock skulle tomten i 
Önnestad kunna skyddas till liten del av skogen som finns på åsen norröver. Tomten i 
Degeberga har öppen mark norr om och skog söder om tomten och kan därför skyddas 
från vindar söderifrån. Byggnader norr om huset kan hindra kalluft från norr att rinna 
rätt ner på byggnaden, dock samlas luften som rinner mellan husen i sänkan. 

Ingen av tomterna ligger vid vatten, endast tomten i Önnestad har en liten bäck precis i 
söder. Tomten i Arkelstorp ligger i en södersluttning som slutar i våtmark, vilken blir 
sjö 720 meter söder om tomten. Två bäckar går också genom Arkelstorp ner till denna 
sjö. Denna fuktiga terräng ökar risken för kalluftsjöar, men eftersom det är skogigt både 
ovanför och nedanför tomten minskas risken för uppkomsten av kalluftsjöar 
(Miljöstiftelsen för byggsektorn 2000). 
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Växtligheten på och i närheten av tomten kan verka som ett naturligt skydd mot 
övertemperaturer sommartid (Andrén, Axelsson 2002). På samtliga tomter finns en liten 
grad av växtlighet av antingen buskar eller träd. Grönska kan givetvis planteras i 
efterhand, men om det redan finns skyddande växtlighet borde det räknas som en fördel 
vid val av tomt. På tomten i Arkelstorp finns träd planterade med jämna mellanrum 
längs tomtens söderkant. Sydväst på tomten i Degeberga finns tre träd som bedöms vara 
ca 8 m höga. Vid rätt placering av byggnad kan skugga från dessa träd tas till vara. 
Tomten i Fjälkinge har två björkar längs den södra kanten av tomten och två-tre stycken 
i en klunga på den nordvästra delen av tomten. Dessa är mycket höga och deras skugga 
sommartid skulle kunna tas till vara. Längs den södra kanten finns ett träd så östligt man 
kan komma och fem träd så västligt man kan komma. Väster om tomten finns rikligt 
med växtlighet som ger skugga under den senare delen av dygnet. Även nordöst om 
tomten finns enar som är ca 7 m höga. Bäst ”naturliga” solskydd har tomten i 
Arkelstorp, men tomten i Tollarp har också några träd som kan utnyttjas. 

Tomter som ligger i nästan högriskområde för radon, dvs. där halterna är 25-40 kBq/m3, 
är tomterna i Arkelstorp och Degeberga. Tomterna i Fjälkinge, Tollarp och Önnestad 
ligger på gränser till områden som är nästan högrisk eller högrisk för radon, men är 
lågriskområden, dvs. har halter med < 10 kBq/m3 (Kristianstads kommun 2011). Byggs 
ett nytt hus i ett nästan högriskområde bör skyddande åtgärder tas vid bygget för att 
förhindra att radonet strålar in i huset, ex. lufttätande åtgärder, samt ha en ventilation 
som förhindrar undertryck i huset (Miljöstiftelsen för byggsektorn 2000). Genom att 
bygga ett passivhus skapas alltså ett radonskyddat hus.  

Tomterna som ligger i slänter bedöms ha en grundvattenyta ett par meter under 
marknivå, eftersom tillfört vatten lätt kan rinna nerför slänten och vidare till djupare 
vatten. 

Tomten i Arkelstorp bedöms alltså ha bäst förutsättningar för att bygga en byggnad med 
låg energianvändning, även om alla tomterna bedöms lämpliga. 

5.2.2 Placering 

Placering bör ske med långsida åt söder, så som är föreslaget, se figur 5.2, för att ta 
tillvara på passiv solenergi under vintertid, (Andrén, Axelsson 2002), samt gynnar 
placeringen även anläggande av solceller eller -fångare (Energimyndigheten 2010a). 
Eftersom Sverige inte har så många soltimmar vintertid bedöms att långsidan bör ligga 
åt sydöst-sydväst för att kunna ta tillvara den energi som soltimmarna ger, samt gynna 
solfångarna. Övertemperaturer skulle kunna vara en orsak till att förlägga långsidan åt 
öster eller väster istället, men då kan endast 50 % av solens energi tas tillvara under 
vintern (Andrén, Axelsson 2002). 
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Figur 5.2 Föreslagen placering och tomt i Arkelstorp 

5.2.3 Byggnadsform 

Föreslagna byggnad är en våning 
hög, vilket inte är en optimal 
våningshöjd för en energieffektiv 
byggnad. Omslutande area bör inte 
vara för stor i förhållande till den 
tempererade arean (Andrén, Tirén 
2010), se figur 5.3. En mer kubisk 
form i detta fall ger inte så mycket 
större energibesparingar än en mer 
rektangulär form byggs (se Bilaga 2, s 1). Störst vinst görs då två våningar istället för en 
byggs, därefter görs en liten vinst vid varje våningsökning. För tomten i Arkelstorp 
rekommenderas därför en ökning till 2 - 3 våningar för att spara energi (samt för att 
passa in i omgivningen). Aom/Atemp-faktorn för byggnaden så som den ser ut i 
originalform med en våning är 2,7, men höjs byggnaden till två våningar blir faktorn 1,7 
(se Bilaga 2, s 2). Jämförelse kan göras med passivhuset Bokliden, ett envåningshus 
som hade ett förhållande på 2,5, vilket bidrog till svårigheter att nå passivhuskriterierna 
(Bülow-Hübe 2008). 

Byggnaden har två utstickande byggnadskroppar på den norra delen av planen, vilka ger 
extra köldbryggor och större ytor mot omgivningen. Det är fördelaktigt att ta bort dessa 
utstickande byggnadskroppar och ha en så obruten byggnadskropp som möjligt, för att 
minimera antalet köldbryggor (Petersson 2010). Vid jämförelse av Aom/Atemp-faktorn 
blir skillnaden inte är speciellt stor. De rekommenderas ändå att de utstickande 
byggnadskroppar tas bort eftersom köldbryggor skapas i de fyra extra hörnen. 
Alternativt är att dessa kroppar inte tillhör klimatskalet. 

Figur 5.3 Så liten omgivande area på så stor tempererad 
area som möjligt gynnar en energieffektiv byggnad. Två 
våningar är därför fördelaktigare än en. 
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Liksom ett lågt Aom/Atemp är gynnsamt är även ett lågt Aom/V nödvändigt för mindre 
transmissionsförluster (Fingerling et al 2000). Beräkningar på den ursprungliga 
byggnaden visar att värdet minskar med ungefär hälften då byggnaden ökar från en till 
två våningar och därefter lite grand för varje våningsökning (se Bilaga 2, s 3). Av 
beräkningar ses att största vinsten görs då byggnaden ökar från ett till två plan, varför 
det rekommenderas att bygga minst två plan. 

En ouppvärmd farstukvist eller luftsluss rekommenderas då detta minskar kravet på U-
värde på dörren. En dörr kan liksom ett fönster, aldrig ha samma, låga U-värde som en 
yttervägg. (Andén, Tirén 2010).  

Kallvind är att föredra då den ger mindre yta till omgivningen än ett parallelltak. 
Anslutningarna är inte heller lika komplicerade, vilka annars kan bidra till luftläckage 
(Martinsson 2008). Eftersom installationsrum rekommenderas att anläggas på vinden 
ska detta rum också byggas in i klimatskalet för att inte förlora för mycket energi. 

Taket bör ha en lutning mellan 30 - 50 grader åt söder för att kunna använda solfångare 
och solceller optimalt (Energimyndigheten 2010a). 

5.2.4 Planlösning 

Nuvarande planlösning är 
rektangulär och öppen, vilket är bra 
för att fördela värme och frisk tilluft 
till lägenheten (Andrén, Tirén 
2010), dock skulle en mer 
kvadratisk planlösning bidra till att 
ventilationen blir effektivare och ger 
jämnare luftväxling. Den öppna 
planlösningen gör däremot att ljud 
lättare färdas mellan de olika 
delarna av rummet, men det kan 
avhjälpas med inredning av 
ljudabsorberande material 
(Miljöstiftelsen för byggsektorn 
2000), tjockare innerväggar samt 
tystgående hushållsmaskiner 
(Andrén, Tirén 2010). 

Köket flyttas med fördel åt söder eftersom det är lättare att skärma av med hjälp av en 
balkong eller ett skärmtak (Andrén, Tirén 2010). Att sovrummet hamnar i norr innebär 
att risken för övertemperaturer i detta rum minskar. 

Genom att placera kök och badrum nära varandra fås korta frånluftskanaler vilket 
gynnar ventilationssystemet, då tryckfallet minskar och inte lika hög effekt för 
ventilationsaggregatet behövs (Andrén, Tirén 2010).  

Eftersom uppvärmningsbehovet är lågt behövs inte ett konventionellt värmesystem med 
radiatorer. Det är ekonomiskt omotiverat. Istället värms huset via tilluften genom husets 
FTX-system. (Andrén, Tirén 2010) 

Figur 5.4 Första förslagets planlösning. 
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Eftersom detta är ett trygghetsboende, där det inte ska ställas några mer krav på de 
boende än i ett konventionellt hus bedöms det fördelaktigast med ett centralt aggregat. 
Fastighetsskötaren behöver endast byta ett filter, vilket även blir billigare. De äldre på 
trygghetsboendet bedöms ha liknande vanor, vilket gör att det antas vara lättare att 
dimensionera och ställa in flödet så att det passar alla. Ett centralt aggregat bör 
förläggas på vinden/taket, eftersom det förenklar dragning av kanalerna, men kan även 
förläggas på bottenplan. Ventilationsschakten bör förläggas inne i huset och inte vid 
ytterväggarna för att minska värmeavgivningen till ytterluften. Aggregatet ska vara 
ungefär lika stort som decentrala aggregat är tillsammans, dvs. antal lägenheter*0,6*0,6 
m. Genom att installera lägenhetsvisa aggregat skulle de boende kunna påverka flödena 
själv, vilket är bra vid högre belastning, t.ex. när gäster är på besök. Dock blir det fler 
aggregat för fastighetsskötaren att byta filter på årligen och reglera om de boende inte 
gör det själv. Enskilda aggregat kan vara fördelaktigt då de boende har ett väldigt 
varierat ventilationsbehov. (NCC, White 2005). 

I och med att det är ett trygghetsboende måste personen som flyttar in kunna bo kvar 
livet ut, även om hen drabbas av funktionsnedsättning (Seniorval.se 2012). Vid 
byggnation över en våning bör därför en hiss installeras. 

5.2.5 Fönster och dörrar 

Föreslaget hus har en glasarea som är ca 11 % av golvarean (se Bilaga 2, s 4), vilket är 
bra glasarea för att få ett lågt U-värde på det totala klimatskalet. Glasarean skulle kunna 
ökas till 15 % av golvarean. Om inte solskydd sätts upp i söderläge är övertemperaturer 
oundvikliga. En skärm är inritad i originalförslaget, dock skulle den behöva vara längre 
för att skydda sovrumsfönstret och undvika övertemperaturer. Om rådet att öka 
byggnaden till två eller tre våningar följs, kan balkonger planeras och bli ett naturligt 
skydd för sommarsolen, vilket innebär att inga extra kostnader läggs på mekaniska 
system som kan drabbas av driftstörningar. På översta våningen kan takutsprång eller en 
fast skärm bli ett bra solskydd. (Andrén, Tirén 2010)  

På tomten i Arkelstorp finns träd planterade som kan ge ett naturligt solskydd om 
byggnaden ligger på rätt avstånd till dessa (Andrén, Axelsson 2002). Enligt solstudier i 
Revit Architecture (se Bilaga 2, s 5) av det första läget som byggnaden är placerad på 
gör att taket inte skuggas under största delen av året, men det sker under vintern när 
behovet av solvärmen är störst. Eftersom det är lövträd kommer de inte skugga fullt så 
mycket som bilderna i bilagan visar. De skuggar bra mellan april och juli, varför de 
bedöms bra att behålla. 
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5.3 Egen projektering 

Egen projektering sker efter att 
byggnaden skissats om av en arkitekt. 
Resultatet ses i figur 5.5. Planlösningen 
för den enskilda lägenheten är 
densamma, men huset är två våningar 
högt istället för en och antalet 
lägenheter är åtta istället för sex. Mer 
solskydd har ritats in, luftsluss har 
tillkommit och fasadmaterialet har 
förändrats. Projektering sker med 
PHPP som är en Excel-fil med flera 
blad där information om byggnaden 
skrivs in och energibehovet räknas ut. Svårigheter som antecknats under projekteringen 
ses i figur 5.6. 

5.3.1 Dimensionerande värden och klimat 

På blad Verifiering kan byggnadens värmeförlust och energiåtgång utläsas (se Bilaga 3, 
s 1). Projekterat antal personer fylls i, dimensionerande inomhustemperatur och 
omslutningsvolym. Dessutom fylls fakta om projektet i och att projektering avser åtta 
stycken bostäder. Beräkningar görs för en dimensionerande inomhustemperatur på 21 
grader (Sveriges Centrum för Nollenergihus 2012), vilket även antas vara en lämplig 
temperatur då det är äldre personer som kommer bo i byggnaden. De antas vara 
inomhus och stillasittande en större del av dygnet. 

Projekterat antal personer sätts till tolv stycken. Dimensionering bör göras för värsta 
fallet, vilket innebär att för värme bör antal personer vara minsta möjliga, dvs. 8 
personer, och vid projektering av ventilation högsta möjliga, dvs. 16 personer. Vid 

5.5 Omskissade förslaget som energiberäkningar görs på. 

Figur 5.6 Viktiga punkter som registrerats under den egna projekteringen som bör beaktas vid projektering i 
PHPP. 
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ifyllande av antal personer görs en manuell inmatning, projektering, istället för en 
verifiering då PHPP räknar med en standardbeläggning på 35 m2/person (Passivhaus 
Institut 2010). Detta görs för att räkna med ett rättvist medelvärde för värme och 
ventilation, då hälften av hushållen antas bestå av ensamstående och hälften av sambos. 
Det går inte att räkna med de båda värsta fallen samtidigt, vilket är en svaghet i 
programmet. 

Omslutningsvolym för byggnaden uppgår till 1962 m3 (se Bilaga 2, s 6). 

På blad Mark fylls värden för marken i, typ av grundläggning och isolering (se Bilaga 3, 
s 2). Detta blad är även detaljerat; grundvattennivåer och grundvattenflöde efterfrågas, 
vilket är data som kan vara svår att hitta för en tomt. Dock är detta blad ett av de som 
inte nödvändigtvis måste fyllas i (Passivhaus Institut 2010). 

På blad Klimatdata väljs den stad i Sverige som ligger närmast den ort som byggnaden 
ska projekteras för. I detta fall är det Lund och Kalmar som ligger närmast Arkelstorp 
och valet faller på Lund eftersom Arkelstorps klimat antas stämma bäst överens med 
denna stad (se Bilaga 3, s 3). Korrigering kan göra om det är stor skillnad mellan ortens 
höjd över havet och väderstationens. Det visar sig att Arkelstorp ligger hälften så högt 
över havet jämfört med Lund. Väderstationen befinner sig 76 m.ö.h. och Arkelstorp 
befinner sig 35 m.ö.h. (StormGeo AS 2012), en inmatning av detta värde gör att 
väderdata korrigeras till Arkelstorps höjd. 

5.3.2 Geometri, areor och U-värden 

På blad Areor fylls alla ogenomskinliga byggnadsdelars areor i (se Bilaga 3, s 4 - 5). 
Referensarean är boarean innanför klimatskalet, medan övriga areor räknas med 
klimatskalet (Passivhaus Institut 2010). Köldbryggor ska fyllas i. Isoleringen planeras 
gå kontinuerligt runt hela konstruktionen, vilket innebär att köldbryggorna blir så små 
att värmeflödet som passerar dessa kan försummas (Passivhaus Institut 2010). 
Ytterdörrens U-värde ska fyllas i. Det är dock svårt att hitta dörrar med låga U-värden. 
En dörr med U-värde 0,65 W/m2K väljs till slut och kan hittas i bl.a. Swedoors 
sortiment (Swedoor 2012). 

På blad Fönster ska information om fönstrens läge, area, g- och U-värde samt montering 
fyllas i (se Bilaga 3, s 6). På blad Fönstertyp fylls valda fönster och karmar i (se Bilaga 
3, s 7). Det finns flera fönstertillverkare som erbjuder passivfönster, men informationen 
på deras hemsidor är bristfällig. Det är framförallt svårt att hitta uppgifter om glasets g-
värde och fönsterkarmens U-värde. PHPP vill ha väldigt detaljrik information om både 
fönster och karm för att kunna göra så exakta energiberäkningar som möjligt. Norlux 
fönster NTech Kippdreh har ett lågt U-värde på sammanlagt 0,7 W/m2K för både karm 
och glas, vilket gör att deras fönster föreskrivs (NORLUX Fönster 2012). Kravet på 0,8 
W/m2K innebär att inga radiatorer behövs under fönstren samt att de släpper in mer 
solenergi än som förloras genom dem (Passivhaus Institut 2010). PHPP beräknar 
glasarean samt dess värmeförluster och intag av solvärme men inte vilken procentsats 
Aglas/Agolv ligger på. Den får man beräkna själv, vid fyra tillagda fönster blir denna 
procentsats ca 11 % för denna byggnad(se Bilaga 2, s 4). 
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På blad U-värden fylls i vad de olika 
byggnadsdelarna innehåller och PHPP 
beräknar deras U-värden (se Bilaga 3, 
s 8 - 10). Betongstomme är föreslaget 
i det ursprungliga huset, vilket är bra 
då betong har hög värmekapacitet. 
Detta innebär att det lagrar 
värmeenergi från dag till natt 
(Petersson 2010) och kan användas 
som tätskikt (Adalberth 1998). Vid 
bygge av mer än två våningar bygger 
ABK hellre med stålreglar än med 
träreglar som först föreslogs. 
Beräkningar görs därför på flänsade 
stålreglar. På så sätt fås ett bra λ-
värde fastän stålreglar används, samt 
blir inte väggarna så tjocka (se Bilaga 
2, s 7 - 10), vilket ger ett bättre 
utnyttjande av tomtens area. 

I förslaget ritas ytterväggarna 520 mm 
tjocka, bestående av 150 mm betong, 
220 mm skalmursskiva, 32 mm 
luftspalt och 108 mm tegel. U-värdet 
för dessa är 0,14 W/m2K, vilket är 
bra, men eftersom ytterväggarna är en 
stor del av klimatskalet bör dessa 
göras ännu effektivare. Görs dessa 
med mineralull som isolering fås 0,10 
W/m2K som U-värde med 500 mm 
väggar. En 480 mm vägg ger ett U-
värde på 0,095 W/m2K. Väggen 
består inifrån sett av två gipsskivor, 
100 mm flänsad stålregel med 
mineralull, PE-folie, 100 mm flänsad 
stålregel med mineralull, 170 mm 
flänsad stålregel med mineralull, 50 
mm fasadskiva, 27 mm luftspalt och 8 
mm fasadboard. Fasadskivan har en 
god isolerande förmåga, placeras 

långt ut i klimatskalet och bidrar till 
att isoleringens värmeisolerande 
förmåga bibehålls (Adalberth 1998). 
På den innersta stålregeln vilar bjälklagen till våningarna ovan. Vid beräkning av de 
flänsade stålreglarna ses att U-värdet för konstruktionerna med mineralull blir lägre ju 
tunnare stål som används (Blom 2009), detta antas bero på stålets goda värmeledande 
förmåga (Petersson 2010). På grund av detta räknas med viktade U-värden för 0,7 mm 
stålreglar.  

Figur 5.7 Sektion över valda tjocklekar och uppbyggnad. 



 
RESULTAT - Fallstudie 

 

 
46 

 

Eftersom en stålstomme föreskrivs måste även ett lufttätt skikt monteras. Det bästa 
tätskiktet är det som ger minst skarvar och är enklast att göra täta anslutningar genom. 
Eftersom inte betong, lättbetong eller putsat tegel används som väggmaterial står valet 
mellan aluminiumpapp, ett skivmaterial eller en plastfolie. Nackdelarna för 
aluminiumpappen är flera; det kan inte användas där det finns elektriska installationer, 
det används främst vid höga temperaturer och det tillverkas i smala bredder vilket leder 
till många skarvar. Som skivmaterial används ofta gips- eller spånskivor, men nackdelar 
med dessa är att det är svårt att få täta anslutningar mellan byggdelar, kring fönster, 
dörrar, genomföringar och installationer. Valet faller därför på en UV-beständig 
plastfolie, så att den inte försvagas av solsken som kan förekomma under byggskedet. 
Plastfolien har en god lufttätande förmåga, dvs. har ett högt ånggenomgångmotstånd 
som gör att den också kommer användas som diffusionsspärr, vilket minskar risken för 
fuktskador. Plastfolie kan dessutom fås i stora bitar, vilket innebär färre skarvar.  
(Adalberth 1998) Plastfolien läggs 100 mm in i konstruktionen för att skapa ett 
installationsskikt (Andrén, Tirén 2010), vilket minskar risken för att det lufttäta skiktet 
genomborras, skadas och börjar läcka. Dessutom gör detta avstånd att värmen inifrån 
inte vandrar så långt ut i konstruktionen. 

Med en trästomme räcker det med ca 500 mm mineralullsisolering för att få ett U-värde 
på ca 0,07 W/m2K, men eftersom ABK helst bygger med betongbjälklag ritas ett 
bjälklag med plattbärlag på 50 mm, 170 mm betong samt 400 mm lösull, vilket ger ett 
U-värde på 0,088 W/m2K. Eftersom betong är ett lufttätt material används det även som 
tätskikt (Adalberth 1998) med fördelen att det är lätt att göra täta anslutningar 
(Martinsson 2008). 

Förslag på grund är 400 mm, bestående av 100 mm betong och 3x100 mm 
markisolering. Detta ger ett bra U-värde på 0,098 W/m2K. Denna konstruktion behålls 
och ev. skulle ett lager markisolering kunna läggas till om det finns utrymme i 
budgeten. I grunden läggs också en folie mellan lagren av cellplast för att hindra att fukt 
vandrar i konstruktionen, vilket sker då fuktkvoten i marken är högre än i plattan 
(Andrén, Tirén 2010). Värmemotståndet Rse = 0,20 m2K/W används vid beräkningar för 
platta på mark (Petersson 2010). 

Betong som används bör ha ett vct-tal på < 0,4 eftersom huset inte har något 
värmesystem som kan påskynda uttorkningen och den relativa fuktigheten i betongen 
bör understiga 85 % (Andrén, Tirén 2010), för att undvika byggfukt. 

5.3.3 Övertemperaturer och kylning 

På blad Skuggning fylls storlek och avstånd till skuggande objekt i (se Bilaga 3, s 11). 
Utsprång ovanför fönstret, som balkongerna och övre fönstersmygar, fylls i. I nya 
förslaget på trygghetsboende lutar det översta taket på balkongerna. PHPP kan inte 
omräkna detta, även om det ger annorlunda skuggförutsättningar än ett horisontellt 
utsprång. Vid projektering används därför medelvärde för lägsta och högsta punkten. De 
sollådor som ritats in runt en del sovrumsfönster ger upp till 20 % mer skuggning än en 
vanlig fönstersmyg. Fönstren är placerade en bit ut i klimatskalet. För övrig skuggning 
antas att träd framför byggnaden behålls samt inräknas skuggning från balkongräcken, 
vilka ger en liten extra skuggning. Totala skuggfaktorn i söder blir sammanlagt 70 %, i 
öster och väster 79 % och i norr 85 %. En skuggfaktor på 0 % innebär total skuggning. 
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På blad Sommarskuggning görs beräkningar för skuggning som tillkommer från jalusier 
och bladrika träd (se Bilaga 3, s 12). Siffror från blad Skuggning överförs för att få ut 
den totala skuggningen under sommartid. I söder antas att innanförliggande persienner 
sätts upp så att de boende själva kan påverka solljuset i lägenheten. I norr antas också att 
persienner sätts in i de extra sovrummen. Då dessa rum befinner sig i norr antas att 
dessa rum inte riskerar att drabbas av övertemperaturer och därmed skrivs inte 
skuggningen in i programmet. Det är dessutom endast två fönster på den sida som 
skuggas. På framsidan finns en rad lövträd, vilka ger extra skugga under sommaren. 40 
% skuggning av fönstren på nedersta våningen sker, vilket bedöms genom solstudier i 
Revit (se Bilaga 2, s 5). Det är dock svårt att uppskatta en exakt procentsats, så 40 % 
bedöms vara något lägre än som syns, vilket innebär att beräkningen är på säker sida (se 
Bilaga 2, s 5). Solskyddsfaktorn som beror av glasets och persiennens g-värde 
uppskattas till 25 %, då frihängande persienner med vita lameller antas sättas upp 
(Elitfönster 2012). Under sommartid är skuggfaktorn i söder 6 %, dvs. nästan total 
skuggning är uppnådd, och 50 % i väster och öster. 

På blad Sommarventilation antas att balkongdörrarna är till 50 % öppna under dagtid 
och att ett sovrum i varje lägenhet är öppet till 100 % nattid under sommarhalvåret för 
att få en uppskattning av dess påverkan på inneklimatet (se Bilaga 3, s 13). Resultatet 
blir en luftomsättning på 1,73 1/h under dagen och 0,04 1/h under natten, dvs. en 
sammanlagd luftomsättning på 1,77 1/h. 

På blad Sommar förs värdet på luftomsättningen 1,77 1/h för manuell ventilation in och 
sedan beräknas frekvensen av övertemperaturer (se Bilaga 3, s 14). Värdet för mekanisk 
ventilation 0,53 1/h förs också in. Extra sommarventilation för kylning och manuell 
nattlig ventilation ska anges. Antagande görs om att de boende vill öppna ett fönster 
emellanåt, trots att det i ett passivhus inte är nödvändigt. Tack vare skuggning och 
ventilationen behövs ingen kylning. Därför behövs inte blad Kylaggregat fyllas i, vilket 
är positivt då kylning via tilluft är mycket energikrävande. 

5.3.4 Ventilation och värme 

Byggnaden projekteras för ett centralt FTX-system med värmebatterier som ventilerar 
huset och värmer tilluften under årets kalla dagar. Många värmebatterier är eldrivna 
men istället projekteras för vattenburna, vilket är något dyrare att installera men med 
tanke på att en värmepump anläggs är det fördelaktigt och ett bra alternativ för miljön 
(NCC, White 2005). Ett centralt aggregat antas fungera bra i och med att relativt små 
lägenheter (ca 60 kvm) är planerade för 1-2 personer/lgh i samma ålder och som antas 
ha liknande vanor. Luftflödet är inte så stort och även om en våning till ska byggas kan 
systemet dimensioneras så att tryckfallet inte blir för stort. Vid beräkning av tryckfall 
och effekt som behövs för tilluftsfläkten ses att detta inte är så stort för nuvarande 
byggnad (se Bilaga 2, s 11 - 12). Fördelar med det centrala aggregatet är även att fläkten 
inte drar lika mycket el som åtta enskilda aggregat skulle ha gjort. Tack vare ett centralt 
aggregat slipper de boende lära sig ta hand om det och det blir lättare för 
fastighetsskötaren att byta filter och se över aggregatet (Warfvinge 2007). Varje 
lägenhet bör förses med brandspjäll samt värmebatteri så att de boende själva kan 
reglera värmen i lägenheten (NCC, White 2005). Detta gör att lägenhetsvisa aggregat 
väljs bort. 
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På blad Ventilation fylls 50 m3/(P*h)/person i för tilluft och för frånluft fylls 40 
m3/(P*h). För badrum fylls 20 m3/(P*h) i för dusch och 15 m3/(P*h) i för kök (se Bilaga 
3, s 15 - 16). Detta skapar ett balanserat system. I Tyskland är kraven skrivna i m3/h och 
är utformade efter lufttillförsel per person. En del beräkningar måste således göras 
separat; dvs. måste översättas från l/s till m3/h för att bättre stämma överens med de 
svenska riktlinjerna. Ex. är rekommenderad tilluft 30 m3/(P*h)/person i Tyskland, men 
de svenska kraven ligger på 0,35 l/s per m2 boarea (Andrén, Tirén 2010). Detta ger 
21,35 l/s per lägenhet som är detsamma som 76,86 m3/(P*h) per lägenhet som i sint tur 
stämmer överens med att varje lägenhet är projekterad för 1,5 person (se Bilaga 2, s 11 - 
12). 

För infiltrationen ska värde från provtryckningen anges. Då den ännu inte genomförts 
projekteras för gränsvärde på 0,6 1/h vilket rekommenderas som maximalt i 
programmet. 

Aggregatets värde för återvinning antas vara 80 % för en motströmsväxlare, då inget 
specifikt aggregat har bestämts än. Eftersom uppvärmningsbehovet är lågt behövs inte 
ett konventionellt värmesystem med radiatorer, det är inte ekonomiskt motiverat 
(Andrén, Tirén 2010). Huset värms således till 80 % upp av FTX-systemets 
värmeåtervinning. De andra 20 % värms med hjälp av vattenbatterier som i sin tur drivs 
av en värmepump kopplad till bergvärme. Anledningen till att beräkningar görs med 
bergvärme och värmepump är att fastighetsbolaget har tankar om att installera detta.  

Utelufts- och avluftskanalens längd bedöms vara 2 meter med placering av 
ventilationsaggregatet på översta våningen i västra hörnet av byggnaden. Placeringen av 
aggregatet på vinden skulle göra det svårt för fastighetsskötare att nå anläggningen. 
Placeringen av värmepump och tank görs i rummet under. På så sätt hamnar 
installationerna innanför klimatskalet vilket minskar värmeläckage och risk för 
frysning. 

På blad Värmedistribution skrivs längderna 112, 6 meter in för värmedistributionen, 
dvs. ventilationsledningarna, 54 meter in för cirkulationsledningarna och 37,6 meter in 
för enskilda vattenledningar (se Bilaga 3, s 17 - 18). Värdena är uppmätta efter en egen 
skiss på ett eventuellt framtida ledningsnät (se Bilaga 2, s 13). Placering av värmepump 
i bottenplan gör att förlorandet av energi undviks. Solfångarna befinner sig på taket och 
lokaliseras ovanför teknikrummet för ha så korta ledningar som möjligt. Det kan vara 
svårt för den som gör energiberäkningarna att exakt veta var de olika ledningarna 
kommer gå och hur långa de är. Här är det viktigt att alla projektörer är med från början. 
Nära kontakt med VVS-projektör gör att energiberäkningar löper smidigare. 

Kanalerna projekteras för en isolering på 10 cm för att inte läcka ut kyla och värme 
(Promotion of European Passive Houses 2006), som skulle påverkat inomhusklimatet på 
ett ogynnsamt sätt (Janson 2008). Värmekonduktiviteten för isolering sätts till 0,04 
W/mK enligt användning av någon Isovers U Tech Roll mattor (Isover 2011).  
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Projektering sker för installation av 10 m2 solfångare på blad VV Sol (se Bilaga 3, s 19), 
vilka minskar 
varmvattenkostnadern
a med 48 %. En 
förbättrad plan 
solfångare samt en 
skiktad soltank med 
tappvattenvärme-
växlare med en 
kapacitet på ca 1000 l 
väljs ur listan, dvs. ca 
83 l/person. Mest 
ekonomiska ytan är 1 
m2/person och då ska 
tanken dimensioneras 
för 100 l/person, men 
i flerbostadshus 
brukar solfångare för 
0,5 m2/person och 50 
l/person installeras. 
Detta för att de 
boende under 
sommaren inte använder allt producerat varmvatten och på vintern måste då ännu större 
yta anläggas för att producera tillräckligt med varmvatten. För så lite underhåll av 
systemet som möjligt väljs en area av 0,83 m2/person (Passivhausinstitut 2010), vilket 
illustreras i figur 5.8. Detta är den enda energikälla som man endast behöver lägga en 
engångssumma på och inte har någon driftskostnad, samt inte tömmer några ändliga 
resurser (Andrén, Axelsson 2002). 

På blad Primärenergi fylls val av primärenergikällor i och hur många procent av dessa 
som ska utnyttjas till värme respektive varmvatten (se Bilaga 3, s 20). En egen 
värmepump måste hittas först innan slutgiltiga primärenergiberäkningar kan göras, valet 
faller på en Diplomat Optimum G2 10 från Thermia, vars tank även kan lagra vatten 
från solfångarna (Thermia. 2012). Värmepump är populärt i Sverige och det märks att 
PHPP är avsett för den tysk/österrikiska marknaden när värden för denna inte finns. I 
PHPP finns flera olika driftkällor att räkna med; el (utan värmepump), värmepump, 
kompaktaggregat som drivs med el, pump, panna, fjärr- och närvärme samt övriga 
driftkällor som solceller. Energiprestanda och olika värden för värmepumpar är ännu 
inte tillgängliga i denna version av PHPP utan är planerade att tas med i nästa version 
(Passivhaus Institut 2010). Värmepumpen bidrar till uppvärmning av vatten och bidrar 
till de ytterligare 20 % värme som vattenbatteriet alstrar till uppvärmning. 90 % av 
primärenergin går till värmepumpen och 10 % antas vara el som används för att driva 
den.  

Värmepumpen utnyttjar lagrad värmeenergi från berggrunden och ger 3 ggr mer 
värmeenergi än den förbrukar i elenergi (SVEP 2004), vilket fylls i som pumpens 
värmefaktor. Solceller antas driva värmepumpen och anges som kompletterande källa, 
även om ”vanlig” el köps in vintertid så kan överskottsel som produceras sommartid 
säljas tillbaka till elnätet. Om taket mot söder fylls med solceller (150 m2) kan dessa 

Figur 5.8 Solfångare och bergvärme tillgodoser behovet av varmvatten och värme. 90 
m2 solceller ger 65 % av hushållselen. 
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alstra 21 600 kWh/år, med arkitektens förslag på 90 m2 solceller alstrar dessa ca 13 000 
kWh/år (se Bilaga 2, s 14-15). 

5.3.5 El 

På blad El beräknas den el som totalt förbrukas (se Bilaga 3, s 21). De boende på 
trygghetsboendet ska inte behöva göra något avkall på bekvämligheter; varje lägenhet 
har en egen tvättmaskin, torktumlare och diskmaskin. Ett antagande görs om att alla 
lampor är energisparlampor samt att alla tekniska apparater är av högsta energiklass. 
Värden för hushållsel har hittats på Vattenfalls hemsida (Vattenfall 2012a). Beräkningar 
visar att sammanlagt 10 195 kWh/år hushållsel används. På blad Fastighetsel fylls den 
apparatur i som används för att driva fastigheten, ex. cirkulationspump mm, vilken 
uppgår till 2847 kWh/år (se Bilaga 3, s 22). 

5.3.6 Verifiering 

Till slut fylls den dimensionerande utetemperaturen i på blad Kontroll BBR 16 (se 
Bilaga 3, s 23 - 24), som väljs till -8,6 grader. Detta eftersom värdet är -7,9 grader för 
Lund och -9,5 grader för Ronneby, som Arkelstorp ligger mittemellan och det är en 
halvtung byggnad (Sveriges Centrum för Nollenergibyggnader 2012). Värmeförlusten 
för trygghetsboende uppgår till sammanlagt 14,2 W/m2 vilket klarar kravet på 15 W/m2. 
Om inga solceller installeras ska byggnadens specifika energianvändning uppgå till 25 
kWh/m2Atemp,år och om de installeras ska byggnaden ligga under ett viktat värde för 
energin som uppgår till 50 kWh/m2Atemp,år. Byggnadens specifika energianvändning, 
dvs. som går åt till värme, varmvatten och fastighetsenergi är 17,4 kWh/m2Atemp,år. 

5.3.7 Isolera bort ljud 

Ljudklass B är ett krav på ventilationssystemet i sovrum och vardagsrum (Sveriges 
Centrum för Nollenergihus 2012), vilket innebär att ljuddämpare bör installeras på 
tilluftskanalerna (Bülow-Hübe 2010). Det rekommenderas en tjockare vägg och tyngre 
dörr till sovrummet (Andrén, Tirén 2010) istället för nuvarande invändiga väggar som 
är 95 mm med 70 mm isolering och en gipsskiva på vardera sida. För att uppfylla 
ljudklass B krävs 2 gipsskivor på vardera sida, dvs. 120 mm innerväggar vid 
stålregelstomme (Isover 2012). På detta sätt isoleras eventuellt störande ljud bort från 
vardagsrum. 

5.3.8 Färdiga detaljlösningar 

För att vara säker på att huset blir så tätt som möjligt är det viktigt att ha färdiga 
detaljlösningar på bl.a. anslutningar (Samuelson, Arfvidsson och Hagentoft 2007). För 
att få anslutningar täta görs hål i plastfolien mindre än själva genomföringen, på så sätt 
skapas en krage som sluter tätt runt genomföringen (Martinsson 2008). Genomföringar 
bör samlas för att minska antal anslutningar som senare måste tätas (Andrén, Tirén 
2010). 
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6 SLUTSATS OCH DISKUSSION 

6.1 Återkoppling till forskningsfrågorna 

Som slutsats har ovanstående tidslinje, figur 6.1, skapats med punkter som anses bidra 
och vara avgörande eller som man bör vara beredd att beakta vid ett passivhusprojekt. 
Med denna figur som bakgrund ska nu arbetets forskningsfrågor besvaras. 

1. Vad innebär det för skillnad att projektera (och bygga) ett passivhus istället för enligt 
dagens normer? 

Det är inte så stor skillnad mellan att projektera (och bygga) ett passivhus, jämfört med 
ett konventionellt. Litteraturstudien anger många saker som bör tänkas på under de olika 
faserna, men intervjuerna gav vid frågan att dessa inte var svåra att lösa. Det kräver 
dock mer samarbete för att nå så energieffektiva lösningar som möjligt och extra 
noggrannhet vid dimensionering av ventilation och beräkning av köldbryggor. Det är 
även viktigt att informera om uppsatta krav så att alla deltagare verkar för att dessa nås. 

Projektören måste vara beredd på att leverantörers utbud inte är anpassat till passivhus 
och att detaljerad information som ofta krävs i projekteringen inte alltid finns 

Figur 6.1 En sammanställd tidslinje för ett passivhus med saker som litteraturstudien (svart text), 
respondenterna (orange text) och den egna projekteringen (röd text) anger viktiga aspekter att beakta. 
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tillgängligt på deras hemsidor. Om passivhus blir vanligare måste utbud ändras hos 
leverantörer, vilket kommer underlätta för projektörer. Tidigare information kan dock 
användas igen och den egna erfarenheten blir större vid återkommande projektering av 
passivhus, vilket också underlättar. 

De kvalitetskontroller som måste göras under byggnadstiden och de granskningar som 
bör göras, av bl.a. köldbryggsberäkningar, tidigare under projekteringen är den största 
skillnaden mellan att beställa/projektera passivhus istället för ett konventionellt. Extra 
kvalitetskontroller av ventilationssystemen rekommenderas. 

2. Vilka förändrade förfaringssätt ser teorin med att projektera ett passivhus? 

Litteraturen anger en mängd saker som kan tänkas på då ett energieffektivt hus ska 
projekteras, där vissa punkter är mer avgörande än andra för att skapa ett passivhus. 

Det är fördelaktigt om beställaren sätter ihop en arbetsgrupp så fort som möjligt; på så 
sätt kan deltagare i arbetsgruppen tillsammans åstadkomma en så energieffektiv 
byggnad som möjligt. Beställarens mål, bör tydligt kommuniceras med alla deltagare. 

Det gäller även att bestämma hur man väljer att se på kostnaderna för projektet. Mindre 
investeringar under byggnation och ökade driftskostnader eller investera i 
energibesparande åtgärder under byggnation för att spara pengar i driftsfasen. 

Vid gestaltning av ett passivhus tas mer hänsyn till omgivning och lokalmiljö. I 
gestaltningen anpassas byggnad och solskydd för att ta till vara på passiv solvärme och 
undvika övertemperaturer. Det finns riktvärden för andel glasarea och det är lättare att 
få en energieffektiv byggnad om mer än en våning byggs. Det är också viktigt att vara 
noggrann vid planeringen av installationerna t.ex. var FTX-systemet och ev. solfångare 
skall placeras. 

När systemprojekteringen sedan påbörjas är det viktigt att fokus ligger på att 
åstadkomma  ett välisolerat och tätt klimatskal. Dessutom bör tid läggas på 
fuktprojekteringen. Vid val av FTX-aggregat är det viktigt att ta ett så tidigt beslut som 
möjligt om det ska vara centralt eller decentrala aggregat för att underlätta planering. 
När beslutet tas är det viktigt att aggregatet är energieffektivt och att underhållet som 
måste göras årligen planeras – ska fastighetsskötaren byta 8 eller 1 filter? Ska de boende 
göra det själva? Stora besparingar kan göras genom val av värme- och vattensystemet, 
t.ex. rekommenderas att installera solfångare som kan spara upp till 50 % av 
varmvattenkostnaderna. 

Vid detaljprojektering är det viktigt att föreskriva teknisk isolering så att inte läckage av 
värme och kyla sker. Det är även viktigt att planera bort buller, om t.ex. ljuddämpare 
bör sättas in i tilluftkanalen. Detaljlösningar ska finnas på skarvar och anslutningar så 
att hantverkarna sedan med säkerhet bygger rätt. 

Under byggtiden är det viktigt att en insatt projektledare tillsätts som kan svara på 
hantverkarnas frågor. Denne bör också utse ansvarig för att göra kvalitetssäkringar. 

När sedan de boende flyttar in är det viktigt att informera om hur tekniken i huset 
fungerar. På så sätt gynnas förutsättningarna för att byggnaden ska fungera önskvärt. 
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Att informera om hur energi sparas är även ett sätt att få ner driftkostnaderna. Tekniken 
bör även underhållas årligen, t.ex. bör filter bytas 1 - 2 ggr om året. 

3. Vad innebär det för förändrade förfaringssätt för projekterande firma och 
byggherre? 

Enligt intervjuerna är det inte så stor skillnad eller svårare att beställa eller projektera ett 
passivhus istället för en konventionell byggnad. Något som borde följas upp mer är 
konstruktörers köldbryggsberäkningar, eftersom det ofta slarvas med dessa. De kostar 
tid och pengar och om förändringar sker under byggtiden förs dessa inte alltid in. 
Projektören bör också vara säker på att hantverkarna verkligen kan bygga det som ritas; 
idag är den som ritar inte ute och kontrollerar att det går att genomföra. Projektören 
deltar inte heller på byggmöten i lika stor utsträckning som förr, vilket resulterar i 
utebliven och naturlig erfarenhetsåterföring. När ett passivhus ska byggas är det 
dessutom extra viktigt med noggranna ritningar och om det inte går att bygga det som 
ritas är risken stor att de som bygger gör som de alltid gjort, vilket riskerar  att 
passivhusstandard inte uppnås. 

Ventilationsprojektören bör tänka på att värmen tillförs via tilluften, vilket innebär att 
projektering för hygienflöde måste göras men flödena måste även vara så pass stora att 
rummen värms upp vintertid. På så sätt skapas behagliga inomhusklimat och risken för 
kalla rum minskar. Extra kontroller av ventilationssystem bör också införas. 

Byggfukt under första året påverkar inomhusklimatet och krav på ventilationen, vilket 
bör beaktas under projektering. 

Utbudet hos leverantörer är inte anpassat för passivhus, vilket gör att de tycker att det är 
svårt att anpassa sina system.  Byggs det fler passivhus måste leverantörer anpassa sitt 
utbud och ändra rutiner, vilket underlättar projekteringen då folk i branschen får mer 
erfarenhet. Med ökad erfarenhetsåterföringen och standarder och rutiner för att 
projektera denna typ av byggnad minskar skillnaden till den traditionella projekteringen. 

4. Vad innebär det för förändrade beräkningssätt för projektörer? 

PHPP är utvecklat i Tyskland, vilket märks då enheter och kommentarer som finns är 
anpassade efter den tyska normen samt är möjligheterna vid angivning av 
uppvärmningssätt inte heller anpassat efter vad som är brukligt i Sverige. 
Enhetskonverteringar och värden som gäller den svenska normen måste anpassas av den 
enskilde projektören. Att detta kändes som extra betungande denna gång berodde 
antagligen också på att det var första projekteringen i PHPP som genomfördes. Att 
genomgå utbildningen till certifierad passivhusprojektör bidrar också till att underlätta 
användningen av PHPP. 

Vid projektering i PHPP, som kräver detaljerad information om fönster, material och 
installationer, märks det tydligt hur mycket lättare det går om man kan fråga personer 
som är väl insatta i ämnet. Så fort någon ändring görs bör PHPP uppdateras så att man 
med säkerhet kommer uppnå passivhuskriterierna. Leverantörers hemsidor har inte all 
den information som krävs för PHPP, vilket också gör att ett större engagemang krävs 
av projektören för att ringa runt eller mejla olika företag efter kompletterande 
information om deras produkter. Dock är detta också information som kommer att 
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finnas till hands vid nästa projektering. Likaså märks att uppvärmningssätten som ska 
väljas och fyllas i är anpassade efter den tyska marknaden; bl.a. kan kompaktaggregat 
fyllas i och finns värden för. Men för värmepumpar som är populärt i Sverige finns det 
inga värden förberedda. I manualen till programmet står att dessa värden kommer finnas 
till nästa version av PHPP, men tills dess innebär det merarbete om man vill använda 
värmepumpar. 

Vid dimensionering av värme och ventilation går det inte att räkna med de båda värsta 
fallen samtidigt, vilket är en svaghet i programmet. Det bör ligga i bakhuvudet vid 
dimensionering. En uppdatering av PHPP behövs för att förenkla arbetet för projektörer. 
Dock blir arbetet enklare efter den första projekteringen och ju fler passivhus som 
projekteras bidrar till skapandet av rutiner; efterfrågan ökar hos diverse leverantörer 
vilkas utbud måste utökas eller förändras. 

6.2 Studiens uppnådda mål och validitet 

Genom att göra en litteraturstudie, intervjuer och egen projektering fås en validitet 
genom att flera metoder används och gör att både syftet uppnås och frågeställningarna 
besvaras. Dock kan ordningen på hur dessa har gjorts diskuteras. Litteraturstudien 
gjordes först för att få en förståelse för alla delar, därför gjordes också projekteringen 
innan intervjuerna – för att en större förståelse för respondenterna skulle uppnås. Dock 
skulle deras svar kunna användas i den egna projektering, vilket var en avvägning. 

Begränsningarna var många men rimliga. Arbetet har tagit 20 arbetsveckor och svaren 
har ett tydligt fokus. 

Information om passivhus är bristfällig. Endast en bok om passivhus är tryckt i Sverige. 
För att finna svar på forskningsfrågorna har mycket fakta kommit från den boken, men 
annars från examensarbeten, artiklar och rapporter för genomförda projekt. Även tyska 
dokument har lästs igenom för att få tillräckligt med fakta och förståelse för att kunna 
besvara forskningsfrågorna. 

Antagligen är anledningen till att inte fler böcker har skrivits i ämnet är att antal 
passivhusprojekt i Sverige är få och därför är rutinerna för ett passivhusbygge inte 
tillräckligt etablerade. Det skulle också kunna bero på att friheten vid byggnation är 
stor. 

PHPP är daterat till 2007 och det skulle behöva en uppdatering. Det är ett omfattande 
program som tar en viss tid att sätta sig in i, annars uppdateras Excel-filen smidigt. 
Dock finns nu en förståelse att det finns utbildningar för att lära sig programmet. 

Innan intervjuerna gjordes borde en provintervju ha genomförts. Då skulle en 
förberedelse funnits för att ändra frågorna ifall de inte längre passade den som 
intervjuades. Även situationen för de intervjuade borde ha varit lika. De intervjuade bor 
på olika ställen i Sverige, därför gjordes tre av fem intervjuer via telefon. I situationerna 
när intervjun inte gjordes via telefon märktes att den intervjuade var mer avslappnad 
och kunde visa på ritningar eller förklara på annat sätt. 
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6.3 Förslag på fortsatt arbete 

Vinster kan göras med den teknik som finns i ett passivhus, men det finns risk att 
systemen blir krångliga. Vissa system kanske till och med ska undvikas, tills enklare 
lösningar är möjliga. En utvärdering av olika driftssätt och tekniker som kan finnas i ett 
passivhus hade varit intressant att läsa, liksom hur mycket underhåll och hur avancerat 
det systemet skulle vara att sköta. 

Tilluften dimensioneras för ett hygieniskt luftflöde, men när tilluften även förser 
byggnaden med värme måste tilluften dimensioneras så att tillräckligt med varm luft når 
rummets alla delar. Detta är en av flera saker som vanligtvis går på rutin, men måste 
göras annorlunda när nya förutsättningar ges. Rutiner för en dimensionering för ett 
FTX-system behövs och säkert på andra områden också, som ett stöd till projekteringen. 

Det finns många olika energiberäkningsprogram på marknaden. I detta arbete har PHPP 
använts, men det vore intressant att se en undersökning av skillnaderna och om svaren 
skiljer sig åt mellan de olika programmen. 
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Frågor till beställare 

Position: Projektledare 
Ca antal byggprojekt, varav passivhus: 70 varav 2 passivhus 
Extra utbildning om passivhus t.ex. certifierad passivhusdesigner: Nej. 

Huvudfrågor: 

1.a) Har ni skapat arbetsgrupper för de olika projekten? Nej, vi har inte skapat några 
speciella arbetsgrupper till de två projekt som vi gjort. Det första var jag med på från 
början, ett äldreboende, som var en lätt stomme och all isolering var 
lösfyllnadsisolering. Det andra, ett LSS-boende, var en tung stomme, där jag var med i 
produktionsfasen. I det sista projektet var arkitekten certifierad passivhusdesigner. 
b) Hur upplevde ni att det fungerade? (Gjort något annorlunda?)  
c) Om ingen arbetsgrupp skapades – hur fungerade kontakten mellan de olika 
konsulterna? Bra. 

2.a) Efter vilka passivhuskrav har ni byggt, FEBY el. internationella? När vi byggde det 
första projektet fanns det inga krav så som det finns idag, men annars har vi byggt efter 
de svenska bestämmelserna i båda projekten. 
b) Varför valde ni de kriterier som ni gjorde? Förslag för projekt 1 var Helena Bülow 
Hübe och projekt 2 var det Arkitekten. 
c) Var det något krav som var särskilt svårt att uppfylla? Nej, och vi har klarat 
täthetskraven väldigt bra i båda projekten Äldreboendet på 0,17 l/s,m2 och LSS-boendet 
låg på under 0,08 l/s,m2. 

3.a) Upplevde ni några svårigheter med att få ett välisolerat klimatskal? (Stomme? 
Material?) b) Anser ni att det är något särskilt man bör tänka på? Nej, på äldreboendet 
har vi en ventilerad väggkonstruktion så vi har inte de problem man kan få med puts på 
lätt stomme. Vi var ganska förutseende med det. 

4.a) Upplevde ni några svårigheter med att få ett tätt klimatskal? Nej. På äldreboendet 
satte vi på plastfolien och provtryckte huset en gång. Vi använde en rökflaska för att 
hitta otätheter och tejpa där det läckte. Därefter satte vi på den inre isolerskivan på 45 
mm och gipsskiva. Sedan tryckte vi en gång till, för att få det slutgiltiga resultatet. På 
betonghuset var det inga speciella problem. Vi fogade i elementskarvarna, kring fönster 
och dörrar samt genomföringar i ytterskalet. 
b) Anser ni att det finns något särskilt som bör beaktas? På äldreboendet hade vi 
information till alla hantverkare. En i begynnelsen av projektet och senare vid tätning 
när vi skulle sätta upp plastfolien. Man märker att hantverkarna och arbetsledningen blir 
mer motiverade och får en förståelse att arbetena måste utföras med stor noggrannhet. 
De fick även möjlighet att ställa frågor. Jag tror det är väldigt viktigt att ha den 
informationen både vid projektstart och vid tätning.  

5.a) Fann ni några köldbryggor särskilt problematiska? (b) Hur löste ni dessa?) Nej, jag 
tycker inte det. Information till hantverkarna är betydelsefull, så de är väl medvetna om 
vad som är viktigt. Speciellt elektriker har svårt att förstå att man skall undvika 
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genomföringar i klimatskalet. På LSS-boendet hade vi värmekameror så vi kunde se var 
det läckte. Har inte gjort det på andra projekt bara i äldreboendet i efterhand. 

6.a) Var ni tvungna att vidta några extra åtgärder med tanke på fuktaspekten? b) I så 
fall: vilka? Nej, det har vi inte gjort. Vi bygger alltid med en 10 mm plastkloss under 
syllen vid lättbyggnad. Vi lägger först grundpapp, sen plastkloss och sen syll. Vi 
skummar mellan syll och papp; på så sätt kommer syllen upp och står aldrig i vatten då 
man bygger uppåt. Det har vi bra erfarenhet av. Det som tar längst tid är annars 
uttorkning om stolpen blir fuktig. 

7.a) Fann ni några svårigheter med att förebygga övertemperaturer? Nej. Det enda vi har 
haft problem med är att i projektet med den tunga stommen installerade vi 
solskyddsgardiner som går upp och ner via en sensor. Det var svårt att välja en 
temperatur då de ska gå upp och ner. Det bästa är om man använder en manuell eller 
elektrisk motor som de boende själva reglerar. Men de boende har inte klagat på att det 
är för varmt, men på att de inte har gått upp och ner när de ska.  
b) Vad för åtgärder tog ni? (Fönster och det energitillskott som dessa ger? U- och g-
värde?) Vi har solskyddsgardiner och en screenväv på utsidan, den är genomsiktlig så 
man kan se ut. Men man måste även ha persienner så att man inte kan se in utifrån på 
kvällen.  

8.a) Har ni haft problem med att uppnå god ljudkomfort i era genomförda 
passivhusprojekt? b) I så fall; i vilket avseende? Nej. Men man måste tänka på att i 
lägenhetsskiljande väggar, när man gjuter platta på mark, måste betongplattan delas. 
Betongplattan mellan korridor och lägenhet är lite kraftigare där för att den är bärande, 
annars hade man fått dela den också för att undvika stegljud mellan rummen. Men att 
gjuta plattan lite kraftigare är kanske lättare. 

9.Upplevde ni några problem med designen av ventilationssystemet? 
(Centralt/decentralt aggregat - anledning? Placering?) Nej, det tycker jag inte. I båda har 
vi centrala FTX-aggregat. När det är så små lägenheter får man nästan ha det, då tror jag 
inte att lägenhetsaggregat är ett bra alternativ. Vi skulle behövt ett centralt aggregat 
ändå för de gemensamma utrymmena. På äldreboende ventilerar vi 10 l/s under natten 
och annars 20 l/s, då sparar vi energi och får bort ljud när man vill ha det tyst; vi hade 
lite problem med det i äldreboendet.  

10.a) Hur valde ni uppvärmningssätt för byggnaden? b) Av vilken anledning? (Hur 
fungerat? Extra värmekälla?) På äldreboendet finns gas så där har vi konventionell 
uppvärmning kompletterat med solfångare. Fördelen med att bygga tillbyggnaden som 
passivhus var att pannan räckte till, annars hade vi kanske varit tvungna att sätta in en 
större panna. På LSS-boendet finns det fjärrvärme och även där har vi installerat 
solfångare, vilket kanske är lite tveksamt eftersom det är fjärrvärme. På äldreboendet är 
det mer motiverat. Båda har fungerat bra. 
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11.Upplevde ni någon annan skillnad (både svårigheter och möjligheter) mellan att 
genomföra ett passivhusprojekt och ett konventionellt projekt? Skillnaden är att 
noggrannare ritningar behövs och det måste vara genomtänkt hur det ska utföras för att 
få huset tätt. Man har större uppföljning på arbetsplatsen så att de krav som finns 
uppfylls. Och information är a och o. Hantverkarna känner en viss stolthet när ett sådant 
projekt utförs. Det är ett problem - går det att bygga det man ritar? Det är inte alltid 
projektörer tänker på det. Ofta har de som ritat inte varit ute rent praktiskt. Förr var ofta 
arkitekt, konstruktör, VVS och el med på byggmöten, men för att hålla nere kostnaderna 
är de inte med längre. Nackdelen är att de inte får någon erfarenhetsåterföring om inte vi 
som projektledare för det vidare till dem. Även det som är bra måste föras vidare så man 
kan ta åt sig det och sen förbättra det som är dåligt till nästa projekt. Vi har inget system 
för det här, men vi är öppna och berättar för varandra internt vad man ska tänka på till 
nästa gång. Annars är de sämsta idag VVS-projektörerna; ofta när de gör sina 
värmesystem blir lägenheten längst bort och gavellägenheterna kalla. För att vi ska 
kunna trimma in systemet i våra anläggningar kräver det en stor noggrannhet hos VVS-
projektören. Efter att huset varit i gång 3-4 månader så har vi ett driftsmöte med 
besiktningsmän och driftspersonal för att se att anläggningen är så effektiv som möjligt. 
Vi har ett likadant möte på garantibesiktningen (efter 2 månader) att det stämmer 
överens med beräkningarna. Det har stämt bra med de byggnader som behöver 30 % 
mindre energi än BBR kräver. Men man får man inte göra för komplicerade VVS-
system. Man måste ju ha civilingenjörsutbildning och förstå hur konstruktören har tänkt 
för att kunna sköta det.  
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Frågor till installationsexpert 

Position: Energikonsult; gör energiberäkningar och är rådgivare. 

Antal byggprojekt, varav passivhus: 3 stycken passivhus som fl. bostadshus de senaste 5 
åren, ej konventionella byggnader. 

Extra utbildning t.ex. certifierad passivhusdesigner: Nej. 

Huvudfrågor: 

1.a) Har ni ingått i en arbetsgrupp skapad av beställaren? Ja. 

b) Hur upplevde ni att det fungerade? Min erfarenhet är att man borde följa med 
projektet längre än bara under programfasen. Man borde stämma av med projektören av 
vad han/hon kommit fram till och granska hans/hennes handlingar, eftersom projektörer 
som inte gått någon passivhusutbildning gör misstag. 

2.Hur tog ni hänsyn till kravspecifikationen för passivhus/et/en? (Var ni med och 
utformade kraven?) Jag har skapat programkrav och varit bollplank åt projektören i den 
mån projektören tagit kontakt med mig. 

3.a) Upplevde ni några svårigheter med att få ett välisolerat klimatskal? Anser ni att det 
är något särskilt man bör tänka på? Ja. De (projektörerna) borde vara bättre på att skriva 
upp de beräkningar som konstruktörerna gjort på köldbryggor och man borde följa upp 
att de verkligen gjort beräkningar och inte bara uppskattar, då kan de missa väsentliga 
saker. Exempelvis finns det en byggnad som inte var isolerad i hissgropen och ett ett 
stort antal pålningar inte fanns med som köldbryggor i kalkylerna. 

4.a) Upplevde ni några svårigheter med att få ett tätt klimatskal? b) Anser ni att det 
finns något särskilt som bör beaktas? Täthet har inte varit ett problem eftersom 
byggarna själva gör provningar under processen. Det är just att räkna på köldbryggor 
som är ett problem - det kostar pengar och tar tid, så då gör man inte alltid det. 

5.a) Fann ni några köldbryggor särskilt problematiska? Jag har tittat på 
energiberäkningar i minst 20 projekt och det är främst köldbryggor runt fönstret som 
dominerar. Det viktigaste är att arkitekten inte smyckar ut huset med en massa små 
fönster, då det blir flera köldmetrar. Kantbalk mot mark är också en stor köldbrygga. 
Det är många flerbostadshus som byggs i städer där det finns kav på att det ska finnas 
ett garage under byggnaden. Isoleringen mellan lägenheter och garage är en uppgift att 
försöka lösa på ett snyggt sätt. 

6.a) Var ni tvungna att vidta några extra åtgärder med tanke på fuktaspekten? Det är 
mycket fukt om du har betongkonstruktion i flerbostadshuset. I en byggnad som 
Skanska har gjort beräkningar på skulle förångningsvärmen motsvara 10 kWh/m2. Vi 
följer upp det projektet mätmässigt och i de mätuppgifter jag har sett verkar det inte 
stämma att det skulle vara så mycket. När man har centrala, roterande växlare får man 
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en fuktåterföring som gör att uttorkningen tar lång tid. Detta är något som man måste 
vara observant på. Sen har jag hört att i ett projekt med roterande lägenhetsväxlare hade 
man problem första året i bostäder med fler än två personer, eftersom fuktbelastningen 
ökar från familjen samtidigt som det finns inbyggd fukt i konstruktionen. Förmodligen 
är det byggfukt under första året som är problemet. 

7.a) Fann ni några svårigheter med att förebygga övertemperaturer? b) Vad för åtgärder 
tog ni? Ingående diskussioner med arkitekt för att minska fönsterareor. Därtill 
komplettering med mellanliggande persienner. 

8.a) Har ni haft problem med att uppnå god ljudkomfort i era genomförda 
passivhusprojekt? b) I så fall; i vilket avseende? Alla bullerkällor som sitter inne i 
lägenheten måste man vara uppmärksam på, exempelvis ventilationsaggregatets 
placering och ljuddämpning via kanalerna. Vi har gjort mätningar i en passivhusvilla 
där man hade problem med buller i ett av rummen. Annars har jag inte hört om problem 
i flerbostadshusen. 

9.Upplevde ni några problem med designen av ventilationssystemet? 
(Centralt/decentralt aggregat - anledning? Placering?) Kvalitetskontroll av 
ventilationssystem måste till i byggprocessen. Man kan se i några av projekten med 
centrala aggregat att det är vanligt med något problem med ventilationsaggregaten och 
följs inte det upp så kan det få allvarliga konsekvenser. Det handlar ofta om obalans i 
luftflödena; man har mätt luftflödena i lägenheterna men inte i ventilationsaggregatet, 
dvs. man har inte fått balanserat luftflöde över aggregatet. I ett projekt har man haft 
lägenhetsaggregat, men man vet inte så mycket om dem annat än att inga klagomål har 
uppstått, ex. om man har 20 stycken installerade vet man inte om två av dem går dåligt 
förrän de boende klagar på värmen. Ett annat problem med centralt aggregat är att 
projektören inte dimensionerar flödet från värmen som ska in i de olika rummen utan 
bara dimensionerar för hygienluftflödet. Ex. så kan man projektera 7 liter för 
vardagsrummet och 20 liter för sovrummen, men det är vardagsrummet som har det 
stora värmebehovet, då blir det för kallt i vardagsrummet. Sen vet jag flera projekt med 
centralt aggregat där man har missat att isolera tilluftkanalerna, så man tappar för 
mycket värme fram till donet. Det är en stor riskfaktor ifall man inte har styrt upp det 
tidigare i projektet. 

10.a) Hur valde ni uppvärmningssätt för byggnaden? b) Av vilken anledning? (Hur 
fungerat? Extra värmekälla?) I en av byggnaderna hade man radiatorer, men hade ändå 
problem då de boende klagade på värmekomforten i vardagsrummet. Det är ju en 
dimensioneringsfråga, så projektören måste ha missat något. 

11.Upplevde ni någon annan skillnad (både svårigheter och möjligheter) mellan att 
genomföra ett passivhusprojekt och ett konventionellt projekt? Alla hus idag bör ha 
någon form av värmeåtervinning och i en byggnad som har ett FTX-system är 
ventilationssystemet inget avvikande, men man vill ha en väldigt bra verkningsgrad. 
Den stora frågan är var man ska placera eftervärmaren och hur man ska man ta in värme 
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i byggnaden. Täthet är inget problem, byggaren har tagit till sig det och de kan mäta och 
följa upp det. För mätning och uppföljning av ventilationen kommer man behöva bättre 
uppföljningssystem. Det räcker inte alltid med att bara sitta med i programskedet. I ett 
projekt som skulle byggas som passivhus har projektören lagt in frånluftsystem i de 
teknikrum som klassats som annan brandcell, vilket inte är bra, eftersom systemet inte 
är dimensionerat för de större förluster som då uppstår. Det faller på sådana detaljer om 
man inte följer med hela vägen. Men i ett projekt på Gotland var jag också bara med i 
programskedet och var sedan ett bollplank åt projektören, vilket fungerade jättebra. 
Kvalitetssäkring är viktigt, men det gäller ju alla byggnader. Detaljutformningar för att 
minimera köldbryggor är också viktigt. Betongelement i flerbostadshus har köldbryggor 
som ger värmeförluster på samma nivå som själva ytterväggarna. Där finns en del att 
förbättra. 
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Frågor till projektör 

Position: Projektör 
Ca antal byggprojekt, varav passivhus: Dålig koll på, men 4 stycken riktiga passivhus 
och en del lågenergi. 
Extra utbildning t.ex. certifierad passivhusdesigner: Certifierad passivhusdesigner. 

Huvudfrågor: 

1.a) Har ni ingått i en arbetsgrupp skapad av beställaren? (Annars: När kom ni in i 
processen?) Vi har genomfört väldigt små projekt; de passivhus som byggts har 
privatpersoner varit beställare åt och då projekterar vi allt åt dem. Men då skapar vi en 
liten arbetsgrupp; vi använder oss av vårt nätverk.  
b) Hur upplevde ni att det fungerade? (Om inte: När skulle ni önskat komma in i 
projektet?) Det blir bättre kommunikation. 

2.Hur har ni tagit hänsyn till kravspecifikationen för passivhus/et/en? Vi har utgått från 
de krav som Passivhuscentrum sätter upp och de förändras ju hela tiden. När vi gjorde 
första huset så var det lite enklare, men sen har det blivit mer och mer avancerat. Som 
grund använder vi PHPP när vi gör beräkningar. 

3.a) Upplevde ni några svårigheter med att få välisolerade klimatskal? (Stomme - 
anledning? Material?) Nej, egentligen inte, men man stöter på klurigheter. Första huset 
var ett enplanshus och då var det rätt enkelt, nästa var ett tvåplanshus och då var man 
tvungen att tänka till lite. Bjälklaget är alltid en sak som kan vara svårt. Ett hus vi gjorde 
var ett suterränghus och då hade vi en källarmur som skulle anslutas. 
b) Anser ni att det är något särskilt man bör tänka på? Täthet och köldbryggor. 

4.a) Upplevde ni några svårigheter med att få ett tätt klimatskal? (Samla 
genomföringar?) Nej, annars kräver det ju en noggrannhet, men vi har i ett tidigt skede 
pratat med hantverkarna på plats. Och det har blivit tätare och tätare ju fler projekt vi 
byggt. Man hittar detaljlösningar som fungerar bra och produkter som är smidiga att 
jobba med.  
b) Anser ni att det finns något särskilt som bör beaktas? 

5.a) Fann ni några köldbryggor särskilt problematiska? (b) Hur löste ni dessa?) Bjälklag 
och fönsterkarmar, även om du väljer de bästa fönstren på marknaden går det inte att 
komma ifrån vissa köldbryggor. Man får försöka bygga bort de i största möjliga mån. 

6.a) Var ni tvungna att vidta några extra åtgärder med tanke på fuktaspekten? b) I så 
fall: vilka? Det är egentligen lika viktigt när man bygger ett konventionellt hus. Sen har 
vi gjort uppmätningar för att verifiera att man har rätt fukthalt i plattan. Vi bygger ju 
alltid i träull så då gör vi uppmätningar för att visa att vi har rätt fukthalt. Men det 
tycker jag att man alltid borde göra. 
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7.a) Fann ni några svårigheter med att förebygga övertemperaturer? b) Vad för åtgärder 
tog ni? (Fönster och det energitillskott som dessa ger? U- och g-värde?) I konventionellt 
byggande är det något man upptäcker i efterhand – man märker att man har alldeles för 
mycket fönster åt söder, så funkar det inte, och då sätter man in en AC. Det vill man ju 
inte i passivhus när man vill spara energi. Vi har inte haft något problem med ljus. 

8.a) Har ni haft problem med att uppnå god ljudkomfort i era genomförda 
passivhusprojekt? b) I så fall; i vilket avseende? Nej, men vi har alltid satt ljuddämpare 
på donen. Vi har inte vågat prova utan. 

9.Upplevde ni några problem med designen av ventilationssystemen? 
(Centralt/decentralt aggregat - anledning? Placering?) Vi har använt REC:s 
ventilationsaggregat och det första hade vi en hel del strul med. Men det var ett välkänt 
strul med den leverantören. Det felet är nog avhjälpt nu för det har inte krånglat med de 
sista. 

10.a) Hur valde ni uppvärmningssätt för byggnade/n/rna? b) Av vilken anledning? (Hur 
fungerat? Extra värmekälla?) På samtliga sitter det solvärme, ackumulatortank och sen 
har det en liten vattenmantlad kamin i som de kan elda med, sen sitter det en liten 
elpatron i ventilationen och även i ackumulatortanken så man kan värma med el om 
man vill. 

11.Upplevde ni någon annan skillnad (både svårigheter och möjligheter) mellan att 
genomföra ett passivhusprojekt och ett konventionellt projekt? Jag kan tycka att 
noggrannheten är positiv och att man anpassar sig mer till miljö, omgivning och 
verkligen studerar solinstrålning. Man sätter inte en massa fönster åt norr, och det sparar 
ju energi i ett vanligt hus också. För den kreativa processen och slutprodukten tror jag 
det är bra att man får stöta och blöta saker och ting. Jag tror att det för något gott med 
sig; att det resulterar i en lite mer genomtänkt slutprodukt.  
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Frågor till passivhusexpert 

Position: Arkitekt, passivhusexpert 
Ca antal byggprojekt, varav passivhus: Omkring 50, varav 20 passivhus efter 2001 
Extra utbildning t.ex. certifierad passivhusdesigner: Utbildar passivhusdesigners 

Huvudfrågor : 

1.a) Har ni ingått i en arbetsgrupp skapad av beställare? Nja, jag har ofta varit med och 
skapat arbetsgrupper. Jag har arbetat med energisnål bebyggelse under hela mitt 
yrkesverksamma liv, sedan 70-talet, och då har jag sökt mig till andra människor som 
man kan jobba med: andra konsulter och forskare. Så arbetsgrupper för mig har varit 
ganska naturligt. Första passivhus – lindås göteborg. 1:st Hannover – sedan tänkte jag 
att de kunde byggas i Sverige också för klimatet är lika. Arbteat i Tyskland med ett 
företag – vi byggde likadana hus. Svensk byggteknik o tysk ventilationstenik – 
inflytande på de som jobbade med de både i Ingostadt och Dresden. I D. svensk 
ventilationsteknik och tysk byggteknik. Då hade jag med mig människor som jag hade 
jobbat med innan som var inne på samma spår. Husen i Dresden 1990 8 kWh/m2 och år. 
I det läget – kontakt med Wolfgang Feist, gjort studiebesök Sverige kollat på 
möjligheten att överföra svensk byggteknik till Tyskland. Gjorde då doktorsavhandling 
på LTH i energibyggnadsdesign, är fysiker. Bestämde sig för att bygga ett radhus i 
tyskland som var välisolerat och spetsade till det där med köldbryggor så det blev 
väldigt effektivt. Prata mkt med Wolfgang då + österrikisk arkitekt professor, diskutera 
det här med passiv solvärme, tog bort solvärme eftersom det inte hade någon betydelse. 
Sen var jag involverade i projektet i Hannover och tänkte att man borde kunna bygga 
liknade hus i Sverige så tog kontakt med Egnahembolaget i GBG. bygger småhus – 
övertygade om att bygga hus utan värmesystem. Använda tilluften som värmekälla. 
Skulle byggas i Hannover, Malmö och GBG men enda stället blev GBG. Hade pengar 
från byggforskningsrådet att göra energiberäkningar på dessa hus och pengar för att 
göra mätning och utvärdering. I den processen jobbade vi fram ett kontrakt för 
byggnadslovshandlingar. Samarbete med Chalmers och Lunds universitet som gjorde 
beräkningar och kolla upp det här med fukt i byggnadskonstruktion och tjällyftning med 
platta på mark vid tjock isolering. Skickade ut om anbud, enda kravet att de konsulter 
som varit med skulle få fortsätta och att chefen på byggplatsen skulle vara med på 
färdigprojekteringen så man fick ett direkt samarbete. I starten hade jag ett möte med 
alla byggnadsarbetare om det som var viktigt, vilket också kändes nödvändigt. Sedan 
har jag fortsatt med detta i alla projekt jag jobbat med. Det blev bra i Lindås och alla 
andra projekt också. Siffrorna som kraven landar i är att man kan använda tilluften som 
värmebärare. Vi räknade baklänges från 54 grader; då börjar luften lukta brännt och 
känns torr. 
b) Hur upplevde ni att det fungerade? Bra. 
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2 Hur tog ni hänsyn till kravspecifikationen för passivhus/et/en? (Var ni med och 
utformade kraven?) Jag var med och utformade kraven och deltar i arbetet med 
kravspecifikationen i Sveriges Centrum för Nollenergihus. 

3.a) Upplevde ni några svårigheter med att få ett välisolerat klimatskal? (Stomme - 
anledning? Material?) Nej.  
b) Anser ni att det är något särskilt man bör tänka på? Börja från kravspecifikationen 
och effektkalkylen och utforma konstruktionen efter detta, inte tvärt om – att ”bygga 
på” en befintlig konstruktion så att kraven uppfylls. Byggnadens täthet är särskilt viktig 
både i projekteringen och byggandet, så det gäller att ha ett bra samarbete i hela 
projekterings och byggprocessen mellan olika yrkeskategorier. Svårighet är att andra 
utgår från färdiga konstruktioner (det man gör som vanligt) och sedan tilläggsisolerar 
man. Svensk småhusindutri tycker att varenda cm extra isolering kostar pengar. De 
beror ju på att. På 1970-talet byggdes mkt småhus – industrialiserade 
småhusproduktionen. Fabriker hade stora bord där man gjorde färdiga väggelement. 
Först 120 cm för att stå. Sen upp till 210 mm för byggnormen krävde det och nu när 
passivhus vill ha ännu mer isolering tänker han i de här 120 cm som behövs för att stå, 
sedan i +70 för 210 sen ytterligare material. Kostar skjortan för att göra så. Utgår från 
U-värde – vad behöver jag för bärning? 120 på 60 cm avstånd, sen stomme för 
innerväggar, och de kan ju skilja från varandra, dessa två. Däremellan isolera. annan 
utgångspunkt, gör inte av med mer vikre än som behövs, då kostar inte det mer pengar. 

4.a) Upplevde ni några svårigheter med att få ett tätt klimatskal? (Samla 
genomföringar?) Nej.  
b) Anser ni att det finns något särskilt som bör beaktas? Se ovan. Bra samarbete. 

5.a) Fann ni några köldbryggor särskilt problematiska? Nej.  
b) Hur löste ni dessa? Enkel byggnadsutformning med få hörn och genomföringar. 
Balkongen är en svår köldbrygga vid bygge av flerbostadshus, om man vill bygga som 
vanligt. Även om man försöker bygga bort den genom isolering så finns den kvar. Då är 
det bättre att göra ett eget bärverk till balkongen. Inner- och ytterhörn är också särskilt 
svåra, där får man tänka till. Takfoten är också viktig att man får en kontinuerlig 
isolering vid. Men det finns program som räknar ut köldbryggorna. Så om man skissar 
på en lösning så kan man räkna på den tills man är framme vid rätt värde på 
köldbryggorna. De konsulter jag jobbar med kan ju det här. Nu finns det möjlighet att 
certifiera passivhus – för att få det måste man presentera beräkning, som sedan granskas 
och då måste köldbryggor redovisas med beräkningar. PHPP, lägga ner mer tid. Men 
egentligen måste man räkna på detta då man ska följa byggnormen också, så det är ju 
inget speciellt för passivhus. 

6. a) Var ni tvungna att vidta några extra åtgärder med tanke på fuktaspekten? Nej. I 
passivhuskraven ställs villkor om fukthalt i byggnadsmaterialet som är skarpare än 
byggnormskraven; för om du ska certifiera ditt passivhus måste du redovisa mätningar. 
Den relativa fuktigheten i betongen får inte överstiga 85 % innan den tillsluts, det står i 
byggnormen också. När du bygger med trä ställs krav på att fuktkvoten ej får överstiga 
15 %. Det är eg. inget annorlunda jmf. med byggnormen. Men sedan 90-talet har man 
struntat i att kolla upp byggkraven och byggt in fukt i konstruktionerna.  
b) I så fall vilka? Fuktighetsmätning under byggtiden.  
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7.a) Fann ni några svårigheter med att förebygga övertemperaturer? Det skiljer sig 
egentligen inte mellan passivhus och en vanlig lägenhet.  
b) Vad för åtgärder tog ni? (Fönster och det energitillskott som dessa ger? U- och g-
värde?) Solavskärmning, fönsterutformning och lokalisering av fönster i rätt 
väderstreck. Jag har studerat passiv solvärme och man behöver den under vintern och 
inget under sommarn. Detta fixar man enkelt genom att tänka på den utkragande 
balkongen som ett tak när man bygger flerbostadshus. Man ska se till att det är full 
solinstrålning till 15 mars, full solvskärmning från 15 maj. Tyvärr, upplever jag att 
arkitekter idag inte tittar på solavskärmning idag; de glasar upp. 

8.a) Har ni haft problem med att uppnå god ljudkomfort i era genomförda 
passivhusprojekt? Nej, tvärtom. Kraven på 25 dB(A) har uppfyllts   
b) I så fall; i vilket avseende? 1:sta kraven i projekten – ordentligt med plats för 
ljuddämpare så man inte får höga ljudnivåer. 25 dB(A) väldigt starkt krav i sovrum och 
vardagsrum. Bott i Brogården med ventilation och det har fungerat utmärkt. Gammalt 
problem med ventilationen många som uplever när ventilationen stängs av – befriade 
blir tyst. Tycker inte det är meningen att man ska höra ventilationen. 

9.Upplevde ni några problem med designen av ventilationssystemet? 
(Centralt/decentralt aggregat - anledning? Placering?) Nej. Brogården satt in i varje 
lägenhet – 18 lgh, filter som ska bytas, boende göra själva men inte alla. Jobbigare än 
att byta filter 1-2 ggr i centralt, sen fortsatte man med centralt. Nackdel med central 
verkningsgrad inte lika hög. Dyrare iom. krav på brandspridning, särskilda spjäll. 
Individuella aggregat får man ingen spridning. Nackdel – dyrare o sämre verkningsgrad 
80 istället för 87. Fördel lättare underhåll. 

10.a) Hur valde ni uppvärmningssätt för byggnade/n/rna? Olika. 
b) Av vilken anledning? (Hur fungerat? Extra värmekälla?) I början (t ex Lindås) var 
det inkörningsproblem på värmen. Alltför låg effekt på värmekällan har installerats på 
några ställen, så rummen värmdes inte vid extremt låga temperaturer. Egentligen tycker 
jag att uppvärmingssystemet kan kvitta. Men många är rädda för uppvärmning via 
tilluften och vill gärna ha golvvärme. Jag rekommenderar inte golvvärme. När man 
bygger passivhus med så små värmeförluster och man behöver en maximal tillförd 
effekt på 20 W/m2 när det är 30 grader kallt ute. För ett vardagsrum på 20 m2 räcker det 
med 6 stycken värmeljus för att värma det rummet. Har man dimensionerat för 21 
grader inomhus, så är det kanske 22 grader på golvet med golvvärme för att värma 
rummet och då får man ändå inte den komforten som efterfrågas. Radiatorer är lite 
bättre om man inte vill ha värme med tilluften, men tilluften måste ändå värmas upp för 
man vill inte ta in kalluft i huset när det är kallt ute, så den måste ändå värmas lite 
grand. Det som kan vara problem, jag tänker på Lindås, är att golvet i badrummet kan 
upplevas kallt. Mycket ventilation i badrummet där det produceras mycket fukt – så det 
upplevs kallt när fukten avdunstar även om temperaturen är 20 grader, med en 
handdukstork kan det problemet avhjälpas, eftersom dess strålningsvärme värmer upp 
ytan. 

11.Upplever ni någon annan skillnad (både svårigheter och möjligheter) mellan att 
genomföra ett passivhusprojekt och ett konventionellt projekt? Svårigheterna är väl 
främst att få byggnadsentreprenaden att hålla ”normal” kvalitet och rädslan från 
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aktörerna att tänka nytt – även om man bara använder känd teknik när man bygger 
passivhus. Har väl aldrig gjort ett ”konventionellt projekt”. Fördelarna med passivhus är 
självklara: ett bra inomhusklimat, bra luft och säker ventilation. Jag ser inga nackdelar. 
Jag tycker det är bra för att man slår ihop kapital- och driftskostnader när man tittar på 
det och då är det billigare att bo i ett passivhus. För en villa betalar man 200 000 kr för 
extra isolering, ventilation och extra bra fönster, men samtidigt kan man räkna bort 
80 000 - 90 000 kr för uppvärmningssystemet, och de extra 100 000 kr betalar sig 
väldigt snabbt, kanske på två år. Just när det kommer till energibesparingar räknar folk 
väldigt noga på detta, men gäller det ett nytt kök betalar man 500 000 kr och tänker inte 
på samma sätt. Jag upplever ett tungt motstånd också från alla villafabrikanter, där det 
bara är ett fåtal som bygger passivhus. Allmännyttan, som förvaltar byggnaderna under 
en längre tid ser fördelarna med kostnadsbesparingarna. Här i Västsverige uppskattar 
jag att ca 50 % av alla nya flerbostadshus är passivhus. 
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Frågor till projektledare för installationer 

Position: OEM och expertsäljare 
Antal byggprojekt, varav passivhus: 3 st passivhus 
Extra utbildning t.ex. certifierad passivhusdesigner: Nej. 

Huvudfrågor: 

1.a) Har ni ingått i en arbetsgrupp skapad av beställaren? (Annars: När kom ni in i 
processen?) Ja, men den var inte alltid skapad av beställaren; ibland var det rena 
studiegrupper. Men av de projekt som blev byggda var det en beställare, ofta en 
allmännytta som skapade arbetsgruppen. Vi kom ofta inte in i början, de grupper vi var 
med i var mer uppdelade, så när de kom till värme blev vi involverade. Alla projekt vi 
jobbade med var utomlands och vi hade distributörer där, som var med från början, och 
vi blev involverade när det blev mer tekniskt krävande, då kom vi från Sverige ner. 

b) Hur upplevde ni att det fungerade? (Om inte: När skulle ni önskat komma in i 
projektet?) Det fungerade lite olika. Vi gjorde ett projekt i Holland och ett i Tyskland 
och där kändes det som att passivhus var mer accepterat; de som var involverade visste 
vad det innebar och vad nyttan skulle bli för den som köpte huset. I Danmark var det 
mer trevande, man hade inga tydliga mål eller krav och det kändes som att ingen hade 
förklarat nyttan för den som beställde heller. Då blev det väldigt svårt för oss också, 
som inte hade varit med i sådana projekt så många gånger. I Danmark togs en massa 
folk in som hade olika teorier om hur man skulle lösa olika saker. Eftersom det inte 
byggts så många passivhus i Danmark på den tiden, så fanns det ingen struktur. Men i 
Holland och Tyskland fanns det mer en mall som följdes: ”om vi gör så här kommer vi 
nå kraven och få det godkänt”. Sen är mycket upp till projektledaren; har man en duktig 
projektledare underlättar det för oss också och är den svag kan det bli väldigt jobbigt. 
Sen tyckte jag att vi inom företaget skulle haft mer utbildning om vad passivhus är; det 
var ju nytt då. När jag började på mitt företag så pratades det inte så mycket om 
passivhus, i alla fall inte i vår bransch. 

2.Hur tog ni hänsyn till kravspecifikationen för passivhus/et/en? I och med att man fick 
göra av med så lite energi kollade vi på hur vi har gjort värmeprodukter i Sverige och 
anpassade det till passivhus. Vi jobbade även med konkreta frågeställningar. Eftersom 
vi jobbar med förbränning, var det svårt för oss att ta den redan uppvärmda luften, 
använda den i förbränningen och sen köra ut den genom skorstenen. Man förlorar 
väldigt mycket energi på det. Passivhus var ingen stor marknad för oss då så det gjordes 
inga stora förändringar. Men blir det populärt i framtiden kan jag tänka mig att många 
företag kommer få göra stora förändringar. Det var både roligt och frustrerande, det 
fanns inga rätt och fel, så det var lite ”trial and error” för oss. I Europa använder man 
mer värmepumpar och gas, och det är mycket lättare att modellera effekten på de än 
med förbränning. Gas använder lite inomhusluft, men värmepumpar gör det inte alls, så 
då har man inte samma frågeställningar. 

3.a) Upplevde ni några svårigheter med att få ett välisolerat klimatskal? (Stomme - 
anledning? Material?) b) Anser ni att det är något särskilt man bör tänka på? Jag vet att 
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det pratades mycket om det här med U-värde och att man skulle ha något visst i väggar, 
fönster och tak, men vi var ju inte direkt involverade i det, vi satt ju med vår lilla bit 
som handlade om värme.  

4.a) Upplevde ni några svårigheter med att få ett tätt klimatskal? (Samla 
genomföringar?) b) Anser ni att det finns något särskilt som bör beaktas? Det var en del 
problem byggtekniskt, men det var inte heller vår bit. Men byggarna hade inte varit med 
i passivhusprojekt innan, så de hade problem med köldbryggor. De fick väl en ritning på 
hur det skulle se ut, men eftersom de inte byggt så tidigare är det lätt att gå tillbaka och 
gör som man alltid gjort. Då försökte man mäta upp U-värde och lufttäthet, och man 
kunde få olika mätresultat beroende på vem som mätte. Jag vet inte varför; man ska ju 
kalibrera mätinstrument med jämna mellanrum för att det ska vara godkänt, sen om folk 
inte gör det är ju en annan sak. Det kanske inte var problem med just tätheten; men med 
testerna. Sen skyllde folk på varandra: de som byggde sa att de hade gjort enligt 
ritningarna, de som ritade sa att de hade gjort som de skulle, sen fick de materialet som 
skulle vara okej. När man testade tätheten och det läckte någonstans skulle man börja 
nysta i det där; vems fel det var. Då fick man tag i materialintyg och gick igenom 
ritningar, men det var ju också utanför vår bit, men man var ju involverad i det. Det var 
lite utav ett skrytprojekt också; var man med så var det ju kul att kunna säga, så man 
ville att det skulle lyckas. 

5.a) Fann ni några köldbryggor särskilt problematiska? (b) Hur löste ni dessa?) Jag vet 
ingen särskild, men det gjordes en certifierad mätning och då kunde man se köldbryggor 
och att det läckte, men jag vet inte var det var specifikt. Nu gjorde ju alla sin del och då 
är man kanske inte så pigg på att säga att allt fungerade bra, men det jag gjort är dåligt. 
Om det var byggt i moduler hade det kanske varit lättare att få det tillgängligt. 

6.a) Var ni tvungna att vidta några extra åtgärder med tanke på fuktaspekten? b) I så 
fall: vilka? Jag har för mig att det kan ha varit problem med att inomhusluften var fuktig 
i och med att ventilationen inte fungerade som den skulle, men jag är inte helt säker. Jag 
vet att det pratades om att det kunde bli problem med fukt i och med att man byggde 
husen täta och att de inte andades, men om det stämmer vet jag inte. Men byter man 
från olja till värmepump kan man få problem då den förbränner mer inomhusluft; man 
måste ha någon typ av mekanisk ventilation för att det ska fungera. 

7.a) Fann ni några svårigheter med att förebygga övertemperaturer? b) Vad för åtgärder 
tog ni? (Fönster och det energitillskott som dessa ger? U- och g-värde?) Ja, i ett hus var 
det för varmt under sommaren. Det var byggt så tätt och på sommaren ventilerades inte 
den varma luften ut i den utsträckning som behövdes. Men det huset var lite speciellt. 
Man byggde flera hus och ett skulle vara utan värmesystem, så vi levererade solpaneler 
så han kunde spara värmen i en sandbank under huset. Alla de husen blev varma och 
passivhuset blev jättevarmt. Men de andra har jag inte hört något om. Det uppdagades 
ju först när någon flyttade in och man börjar tillföra sin egen värme också. 
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8.a) Har ni haft problem med att uppnå god ljudkomfort i era genomförda 
passivhusprojekt? b) I så fall; i vilket avseende? Nej, men alla hus har legat väldigt 
avsides; på landet och där har det varit tyst. Annars vet jag inte, sådant märks först när 
någon flyttar in. Vi jobbar ju med värme och när det bara behövs så lite effekt hörs inget 
alls från systemen. 

9.Upplevde ni några problem med designen av ventilationssystemet? 
(Centralt/decentralt aggregat - anledning? Placering?) Det var delar som inte fungerade; 
man jobbade med mekanisk återvinning av frånluften och det funkade inte alltid som 
det skulle. Inomhusklimatet var inte heller alltid bra, det hade säkert också med 
ventilationen att göra. Inomhusklimatet blev inte så bra som man hade tänkt sig och att 
det blev för varmt under sommaren. Men jag har ju hört från andra ställen att det kan 
uppstå buller i vanliga hus med ventilation. 

10.a) Hur valde ni uppvärmningssätt för byggnaden? b) Av vilken anledning? (Hur 
fungerat? Extra värmekälla?) Pelletseldning och sol i olika kombinationer. Sen vet jag 
att det testades en massa olika kombinationer med gas, värmepumpar och pevec med 
elpatroner, dvs. solpaneler som producerar el. I Sverige pratades det om nollenergihus 
ett tag och då testades det en massa, men det blev ganska dyrt. Det som var bra med 
termisk solvärme (solfångare) var att man kunde producera ganska mycket varmvatten 
och använda det till både värme och varmvatten att ex. duscha med. Pellets användes 
bara när man hade ett litet värmebehov under vintern och sen kunde man kombinera det 
i olika system. Det fungerade bra förutom att vi hade lite problem i början med att det 
tog ganska mycket inomhusluft så det blev kallare inne. Men sen löstes det, man får 
prova sig fram. Och det finns ganska många företag i Europa som är duktiga på det i 
och med att marknaden är större där. Så det var inga problem. 

11.Upplevde ni någon annan skillnad (både svårigheter och möjligheter) mellan att 
genomföra ett passivhusprojekt och ett konventionellt projekt? Det är betydligt lättare 
med vanliga hus, i alla fall för mig och den situationen jag var i, eftersom det redan 
finns satta standarder. Är det är ett större företag som köpt ett hus tidigare, så vet de vad 
de vill ha men med kanske några små förändringar. Men ett passivhus är ett mer 
omfattande projekt. Men det är ju för att vi som tillverkare har hand om konventionella 
projekt varje dag. Vi som tillverkare levererar 16 000 pannor om året och av dem är 1/3 
till större hus och resten till villor, så det är rätt många projekt om dagen, och vi har 
hand om alla själva, så det var absolut lättare med vanliga projekt. Men det är en 
vanesak; blir passivhus standard kommer det inte vara några problem, jag upplevde det 
som en övergångsperiod där vi fick prova oss fram. Men som jag fått förklarat för mig 
finns det en klar ekonomisk fördel med att bygga passivhus jämfört med konventionella. 
Men många vill nog se någon annan gör det först och lyckas, innan man lägger pengar 
på det. Så var det när vi var involverade också, så fort någon pratade om det hade man 
många ögon på sig. 

 



 
 

 
 

BILAGA 2 – Egna beräkningar 

Gynnsam byggnadsform   sidan 1 (15) 

Aom/Atemp    sidan 2 (15) 

Aom/V    sidan 3 (15) 

Glasarea    sidan 4 (15) 

Solstudier i Revit   sidan 5 (15) 

Bruttovolym    sidan 6 (15) 

U-värden stålflänsar   sidan 7 - 10 (15) 

Tryckfall - ventilation   sidan 11 – 12 (15) 

Skiss – ledningar   sidan 13 (15) 

Solceller    sidan 14 - 15 (15) 
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Solstudier – Revit 

1 januari – 1 och 2 våningar 

 

1 april – 1 och 2 våningar 

 

1 juli – 1 och 2 våningar 

 

 

 

1 oktober – 1 och 2 våningar 
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Bruttovolym 
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λ-värden stålflänsar 

Värdet för värmemotståndet, R, från tabellen innehåller stålfläns (RY), mineralull och 
två gipskivor (Blom 2009). Eftersom endast värdet för stålfläns med mineralull önskas, 
tas R för gips bort och sedan beräknas λ genom: 

λ = d/R, 

där d är tjockleken på materialet (Petersson 2010). 

Uppgifter om resp. tillverkares utbud har hittats på deras hemsidor: 

Knaufdanogips. Ytterväggsprofiler. 
http://byggsystem.knaufdanogips.se/products/steel_profiles/sp_ext_walls_decks/index.h
tml (Hämtad 2012-09-04) 

Europrofil. Ytterväggsreglar RY. 
http://www.europrofil.se/index.php?page=yttervaeggsreglar-ry. (Hämtad 2012-09-04) 

Lindab. RY Ytterväggsreglar. http://www.lindab.com/se/pro/products/Pages/RY-
Exterior-wall-studs.aspx?refpageid=1a007c47-3bdb-45a0-9837-4702d03ad925. 
(Hämtad 2012-09-04)  
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Tryckfallsberäkning 

Beräkningar är gjorda för lägenheten längst bort från FTX-aggregatet. 
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Skiss ledningar 

Ventilation 

 

VVC 
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Solceller 

Information om solceller – storlekar, verkningsgrad och pris har hittat på följande sidor: 

Bixia. Solpaneler. 
http://www.bixia.se/Files/Dokumentarkiv%20Bixia/Solel/509%20Produktblad%20Solp
anel%20Villa.pdf.pdf. (Hämtad 2012-09-05) 

Sol & Energiteknik AB. Solceller. 
http://www.solenergiteknik.se/solceller/solceller.html. (Hämtad 2012-09-05) 

Solarlab. Solcellpaket 230 V för nätanslutning. 5 kW. http://solarlab.se/solpanel/solcell-
grid-4950.html. (Hämtad 2012-09-05) 
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BILAGA 3 – PHPP 

Blad Verifiering   sid 1 (24) 

Blad Mark    sid 2 (24) 

Blad Klimatdata   sid 3 (24) 

Blad Areor    sid 4 – 5 (24) 

Blad Fönster   sid 6 (24) 

Blad Fönstertyp   sid 7 (24) 

Blad U-värde   sid 8 – 10 (24) 

Blad Skuggning   sid 11 (24) 

Blad Sommarskuggning   sid 12 (24) 

Blad Sommarventilation   sid 13 (24) 

Blad Sommar   sid 14 (24) 

Blad Ventilation   sid 15 – 16 (24) 

Blad Värmedistribution   sid 17 – 18 (24) 

Blad VV Sol    sid 19 (24) 

Blad Primärenergi   sid 20 (24) 

Blad El    sid 21 (24) 

Blad Fastighetsel   sid 22 (24) 

Blad Kontroll BBR 16   sid 23 – 24 (24) 
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