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Sammanfattning 
Under de senaste decennierna har miljö- och klimatsituationen i världen lyfts fram, energipriserna 

har stigit kraftigt i Sverige och den framtida energiprisutvecklingen förväntas ha en fortsatt ökning. 

Inom EU står byggnader för 40 % av den sammanlagda energianvändningen. Byggandet väntas öka 

och energianvändningen likaså. För att bryta denna utveckling bestämde Europeiska rådet år 2007 

att införa hårdare krav. Med hårdare krav och ett högre energipris har intresset för lågenergihus i 

Sverige ökat och byggandet av lågenergihus väntas ta fart.    

Syftet med detta examensarbete har varit att ta fram en kostnadsjämförelse mellan ett 

konventionellt hus och ett passivhus. Kostnadsjämförelsen har genomförts för att redogöra om det 

finns kostnadsbesparingar att intjäna ur brukarens perspektiv i att bygga ett passivhus istället för ett 

konventionellt hus. Jämförelsen har grundats på skillnaderna mellan ett passivhus och ett 

konventionellt hus där kostnaderna för villabyggsats, entreprenad och energianvändningen 

redovisas. Kostnaderna för villabyggsats och entreprenad för det konventionella huset har hämtats 

från offerten för en villabyggsats till Fiskarhedenvillan AB:s hus Porfyren. Likvärdiga kostnader för 

passivhuset har Michael Staffas, VD för Bestahus AB, tagit fram. Energikostnaderna baseras på 

energianvändningen för de båda husen, med ett aktuellt energipris och ett antaget framtida 

energipris. Kostnadsjämförelsen har tagits fram för Bestahus AB:s intresse. Examensarbetet 

behandlar även vad konceptet passivhus innebär och vilka svenska och internationella krav som ställs 

för definiering av passivhus.  

Resultatet av kostnadsjämförelsen mellan ett passivhus och ett konventionellt hus visar att 

passivhuset är dyrare att bygga med avseende på villabyggsats och entreprenad. Passivhuset har en 

lägre energianvändning och därför en lägre energikostnad. Trots detta blir den totala 

månadskostnaden för passivhuset 17,4 % mer i förhållande mot det konventionella huset. Om en 

tidsperiod på fem och tio år framåt iakttas är passivhuset 15,9 % respektive 12,9 % dyrare i 

jämförelse med ett konventionellt hus. Passivhusets i detta examensarbete har en större boyta i 

förhållande till det konventionella huset. Om hänsyn tas till den större boytan i kostnadsjämförelsen 

får passivhuset en lägre månadskostnad på 5,9 %, om fem år 7,1 % och om tio år 9,4 % än det 

konventionella huset.  

  



 
 

Abstract 
During the past decades, environmental and climatic situation in the world has become increasingly 

important, prices have risen sharply in Sweden and the future of energy prices are expected to 

continue to increase. Within the EU, buildings account for 40% of the total energy 

consumption. Construction is expected to increase as well as the use of energy. To break this trend, 

the European Council in 2007 decided to impose stricter requirements. With stricter requirements 

and higher energy prices, interest in low-energy in Sweden has increased and the construction of low 

energy houses is expected to take off.  

The purpose of this thesis has been to develop a cost comparison between a conventional house and 

a passive house. The cost comparison has been conducted to explain whether there are cost savings 

to acquire the costumer’s perspective of building a passive house rather than a conventional 

house. The comparison has been based on the differences between a passive and a conventional 

house where the cost of material, contract and the energy use are reported. The cost of material and 

contract for the house according to building regulations has been taken from the offer for a home kit 

from Fiskarhedenvillan AB. Michael Staffas, CEO for Bestahus AB has develop equivalent costs for the 

passive house. Energy costs are based on energy use for the two houses, with a current energy price 

and an assumed future energy price. The cost comparison has been developed for Bestahus AB's 

interest. The thesis also deals with what the concept of passive means, and the Swedish and 

international requirements for the definition of passive.  

The result of the cost comparison between a passive house and a conventional house according to 

building regulations shows that passive house is more expensive to build according to material and 

contract. Passive house has a lower energy and therefore a lower energy cost. Despite this, the total 

monthly cost for the passive house is 17.4% more compared to the conventional house. A period of 

five and ten years hence compliance is passive house 15.9% and 12.9% more expensive in 

comparison to a conventional house. The passive house in this thesis has a larger area compared to 

the conventional house. Taking into account the larger area in the cost comparison may give the 

passive house a lower monthly rate of 5.9%, in five years 7.1% and in ten years 9.4% than the 

conventional house.  



 
 

Förord 
Detta examensarbete har som syfte att ta fram en kostnadsjämförelse ur brukarens perspektiv 

mellan ett konventionellt hus och ett passivhus. Jag vill tacka mina handledare, Fredrik Söderlund på 

Fiskarhedenvillan AB och Michael Staffas på Bestahus AB, för de stöd och den hjälp jag har fått på 

vägen. Jag vill även tacka både Fredrik och Michael för möjligheten att göra mitt examensarbete hos 

dem.  
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund 
Bestahus AB håller i nuläget på att ta fram kompletta villabyggsatser till så kallade ”klimatsmarta” 

och energieffektiva passivhus. Företaget är ett helägt dotterbolag till Fiskarhedenvillan AB i Borlänge 

och har sitt kontor i Sollentuna. Bestahus AB strävar efter att erbjuda ”marknadens mest 

energieffektiva och miljövänliga villor” och planerar att bygga upp ett försäljarnät över hela Sverige. 

För att intressera familjer till ett boende med lägre energikostnader vill Bestahus AB ta fram en 

kostnadsjämförelse mellan ett konventionellt hus och ett av deras passivhus.  

1.2 Syfte 
Syftet med denna rapport är att redogöra vad konceptet passivhus innebär och att ta fram en 

kostnadsjämförelse mellan ett konventionellt hus och ett passivhus. Jämförelsen kommer att skildra 

pris för villabyggsats, entreprenad och energianvändning. Vissa konstruktionsdetaljer som skiljer 

husen åt uppmärksammas och redovisas.  

1.3 Frågeställningar 
Dessa frågeställningar har ställts i examensarbetet: 

 Vad innebär konceptet passivhus och vilka krav ställs? 

 Finns det kostnadsbesparingar ur brukarens perspektiv i att bygga ett passivhus i jämförelse 

med att bygga ett konventionellt hus? 

1.4 Avgränsningar 
Kostnadsjämförelsen kommer ej beakta hushållsel då den förväntas vara likvärdig i husen. 

Jämförelsen syftar till att visa skillnaden mellan två färdiga hus och energianvändningen under 

byggprocessen kommer inte att studeras. Det konventionella huset är enligt Fiskarhedenvillan AB:s 

standard och byggt enligt svenska byggnormer. Passivhuset i rapporten är enligt Bestahus AB:s 

standard.  

1.5 Metod och källor 
Arbetet inleddes med sökande efter allmän information om passivhus på Forum för Energieffektiva 

Byggnaders hemsida samt på Passivhuscentrums hemsida. Fakta om konceptet passivhus, dess 

bakgrund och vilka krav som ställs hittades i boken Passivhus – En handbok om energieffektivt 

byggande utgiven av AB Svensk Byggtjänst. Fakta om det två specifika husen som jämförs har tagits 

fram tillsammans med Fredrik Söderlund och Michael Staffas på respektive företag. Uppgifter som 

kostnader för material och entreprenad har tagits fram med hjälp av företagen för att kunna 

sammanställa kostnadsjämförelsen. För att påvisa skillnaden för husens energikostnad har en 

beräkning av det konventionella husets specifika energianvändning studerats, beräkningen är 

framtagen av Fiskarhedenvillan AB. För passivhuset har värdet för specifik energianvändning 

uppskattats till de krav som ställs på passivhus enligt den internationella standarden. Specifik 

energianvändning är husets energibehov exklusive hushållsel men inklusive driftel för fläktar, pumpar 

etc. Elpriser har hämtats från energirådgivningen och energikostnaderna finns med i 

kostnadsjämförelsen. Det stigande elpriset har antagits från fakta och figur från Sveriges rapportering 

till Eurostat.  
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De två hus som kostnadsjämförelsen behandlar är av olika storlek. Passivhuset har en större boyta på 

32,6 m2 i förhållande till det konventionella huset och därmed har kostnadsjämförelsen utförts i två 

varianter. Den första kostnadsjämförelsen tar inte hänsyn till storleksskillnaden mellan husen medan 

den andra jämförelsen tar hänsyn till den större boytan hos passivhuset. Kostnadsjämförelsen är 

utformad som en tabell och tar upp husens byggkostnad, kostnad för bolån, energianvändning och 

energikostnad. Den redovisar även de båda husens totala års- och månadskostnad och skillnaden i 

kronor och procent. Kostnadsjämförelsen är beräknad på tre tidsperioder. Den första är baserad på 

dagens villkor för boendelån och aktuellt energipris, år 2011. Efter 5 och 10 år, år 2016 och 2021, har 

hänsyn tagits till en antagen ökad bolåneränta och ett antaget ökat energipris.     

För att kunna redovisa kostnader för bolån i kostnadsjämförelsen har den ekonomiska rådgivningen 

på Swedbanks kontor i Norrköping kontaktats. En kalkyl för bolån har skapats för varje hus på 

Swedbanks hemsida. För att hänsyn ska kunna tas till den antagna stigande boräntan har en figur 

från DN, Dagens Nyheter, hämtats. Figuren över ränteöversikten uppdaterats dagligen på DN:s 

hemsida och de använda värdena i kostnadsjämförelsen är från 2011-05-27.    

För information om en potentiell lägre försäkringspremie vid hemförsäkring av passivhus har Folksam 

kontaktats.  

1.6 Struktur 
Rapporten inleds med en allmän beskrivning av passivhus, vilka krav som ställs, passivhusens 

bakgrund och hur marknaden för passivhus ser ut. Kraven för konventionellt hus redovisas korfattat. 

Därefter genomförs en jämförelse mellan ett konventionellt hus och ett passivhus i konstruktion och 

kostnader. Skillnaden i kostnader för husen redovisas som en kostnadsjämförelse i rapportens senare 

del. Rapporten avslutas med en analys, slutsats och diskussion 
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2 Allmänt om passivhus 
I boken Passivhus – En Handbok om Energieffektivt Byggande av Lars Andrén och Lars Tirén, utgiven 

2010 av AB Svensk Byggtjänst beskrivs passivhus enligt följande: 

”Ett passivhus har en låg energianvändning för uppvärmning, tappvarmvatten och ventilation. 

Byggnadskonstruktionen ger ett bra inomhusklimat med god komfort och minimalt med drag och 

kallras. Ett passivhus har en effektiv energianvändning med återvinning av värmen i 

ventilationsluften och en konstruktion med små transmissionsförluster som därmed ger låga 

driftkostnader.”  

Definitionen av passivhus utvecklades i Tyskland på 1990-talet. Tyskarna ville ta fram hus utan 

radiatorsystem och tillse att värmeförlusterna blev tillräckligt små för att uppnå ett behagligt 

termiskt klimat.[1] Namnet passivhus är en utveckling av det tyska namnet Passivhaus.[2] 

2.1 Passivhusens bakgrund 
Intresset kring byggnaders energiprestanda och att utveckla hus med minimal energianvändning är 

grunden till lågenergihus som passivhus. Lågenergihus är ett samlingsnamn för byggnader som är 

projekterade till att använda mindre energi än vad gällande byggregler kräver. Under 1970-talet i 

Sverige började arkitekten och pionjären Hans Eek intressera sig för möjligheten att bygga med fokus 

på minimal energianvändning. Tillsammans med ett arkitektkontor i Göteborg började planeringen 

av ett passivhus och mycket av inspirationen hämtades från liknande projekt i USA, Frankrike och 

Kanada. Passivhuset byggdes ungefär tio mil norr om Göteborg i Färgelanda med välisolerade väggar, 

en lufttät klimatskärm och med energieffektiva fönster mot söder. Huset fick en yta på 174 m2 och 

krävde 15-30 kWh/m2 och år för uppvärmning. Det nuvarande kravet för en byggnads specifika 

energianvändning är 110 kWh/m2 och år eller 55 kWh/m2 och år beroende på uppvärmningssätt och 

klimatzon, se tabell 3 och 4. Ett annat projekt som har varit betydande för utveckling av passivhus i 

Sverige är Tuggeliteprojektet i Karlstad år 1984. Tuggeliteprojektet bygger på erfarenhet från Hans 

Eek och Åke Blombergs passivhus i Färgelanda. Det som skiljer dagens passivhus och 

Tuggeliteprojektet är ventilationssystemets utformning. I dagens passivhus finns en effektiv 

värmeåtervinning vilket saknades i Tuggeliteprojektet.  

Kunskapen från Tuggeliteprojektet ledde senare till ett samarbete mellan Sverige och Tyskland där 

tysk kompetens och svensk byggstandard kombinerades. Under samarbetet utvecklades begreppet 

passivhus och idén att utnyttja den passiva värmen från människor och hushållsmaskiner och att ta 

tillvara solinstrålningen för att uppnå ett behagligt inomhusklimat föddes.  

Passivhus har haft en snabbare framfart i Europa och framförallt i Tyskland än i Sverige. En anledning 

till detta tros vara en befolkningstätare kontinent och högre energipriser. Ett annat skäl till 

passivhusens genomslagskraft i Tyskland är Dr. Wolfgang Feist, en byggnadsfysiker från Darmstadt i 

Tyskland. Feist studerade en tid på Institutionen för Byggnadskonstruktionslära vid Lunds Universitet 

och grundade senare Passivhaus Institut i Darmstadt år 1996 som ett resultat av hans starka 

engagemang för energieffektivt byggande.[3] 

Att tillvarata den passiva energin istället för att tillföra energi blir allt vanligare i Europa[2] och i 

Tyskland har tusentals passivhus byggts sedan starten. År 2009 fanns det ungefär 17 500 byggnader i 

Europa som uppfyllde kraven för passivhus varav 13 500 i Tyskland och ca 1 100 i Sverige. Idag 

tillämpas den internationella kravspecifikationen från Passivhaus Institut i de svenska kraven.[3]  
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Figur 1. Passivhus, så fungerar det. 

2.2 Vad är ett passivhus? 
Passivhus är en definition på lågenergihus som uppfyller högre krav och har bättre prestanda än 

nybyggnadskraven enligt Boverkets Byggregler.[4] Passivhusen är välisolerade med en tät 

klimatskärm vilket leder till små värmeförluster.[5] Ett passivhus värmer och kyler sig själv och kallas 

därav passiva.[6]   

En av de viktigaste principerna för ett passivhus 

är att minimera värmeläckaget, på grund av 

detta är god isolering av väggar, grund och tak 

essentiellt. Även husets form spelar stor roll för 

värmeförlusterna, och därför är ett kubformat 

hus att rekommendera.[7] Passivhus värms till 

stor del upp av den värme som alstras i 

byggnaden. Främst utnyttjas spillvärme från 

människor och hushållsmaskiner men även den 

infallande solinstrålningen kan användas som 

passiv solvärme, se figur 1.[8] Värmen i 

inomhusluften, den som alstras i byggnaden, kan 

användas för att värma upp den friska luften från 

ventilationen med ett till- och frånluftssystem.[9] 

Passivhuskonceptet bygger på en tät konstruktion där den varma luften inte läcker ut mellan de olika 

byggnadsdelarna. Att passivhuset har en tät klimatskärm innebär inte dålig ventilation, tvärtom är 

passivhuset välventilerat med ett fläktdrivet ventilationssystem.[7] Enligt Passivhuscentrum anses 

luften i ett passivhus bättre jämfört med ett konventionellt hus då kraven på ventilationens funktion 

är högre för att kunna utnyttja ventilationssystemet vid uppvärmning av passivhuset.[5]  

I byggskedet kontrolleras fuktigheten i använda material noggrant vilket minskar risken för mögel. En 

tätare klimatskärm hindrar fuktig inomhusluft att tränga ut i konstruktionen eller att emissioner från 

byggmaterial tränger in i byggnaden. Med dessa tillämpningar anses inomhusmiljön i ett passivhus 

sund.[5] Med de välisolerade väggarna, den täta klimatskärmen och tillvägagångssättet att ta till vara 

spillvärmen som värmekälla kan passivhus antas vara näst intill självuppvärmda.[2] Kraven på 

passivhus syftar till att minimera behovet av tillförd effekt och energi för uppvärmning av byggnader. 

Enligt de svenska kraven från FEBY, Forum för Energieffektiva byggnader, får effekten vara 12-14 W 

per m2.[4]  

2.2.1 Värmesystem 

Passivhus är i regel inte utrustade med ett konventionellt uppvärmningssystem som t.ex. radiatorer 

eller golvvärme men kräver under vissa delar av året ett tillskott av värme. Den värme som behöver 

tillföras är så pass liten att av ekonomiska skäl sker värmetillförseln oftast via tilluften. Värmen till 

värmeväxlarbatteriet kan tillföras på olika sätt. Ibland finns det förutsättningar att välja fjärrvärme 

och i andra fall el, men värmen kan även tillföras med en värmepump.[10] Vid val av fjärrvärme krävs 

det dock en stor installationskostnad i förhållande till den relativt låga effekt som plockas ut.[29] En 

nackdel med att värma upp huset genom tilluften är att temperaturen inte kan regleras per rum, 

utan det blir samma temperatur i hela huset.[11] För uppvärmning av tappvarmvattnet 

rekommenderas solvärme.[10] Ett alternativ till uppvärmning via ventilationssystemet är 
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Figur 2. FTX-system 

1. Frisk uteluft tas in = tilluft. 

2. Den kalla tilluften värms i en värmeväxlare med hjälp av den varma rumsluften som är på väg att lämna huset = frånluft.  

3. Uppvärmd tilluft fördelas i huset.  

4. Den förorenade frånluften tas ut från kök och badrum. Ofta finns det en separat kanal från köksfläkten eftersom det annars 

kan samlas fett i värmeväxlaren, vilket kan vara en brandrisk.  

5. Frånluften som har lämnat sin värme till tilluften i värmeväxlaren passerar ut.  

 

vattenburen golv- eller väggvärme där temperaturen kan regleras per rum. Ett vattenburet system 

skiljer inte mycket från ett konventionellt uppvärmningssystem men med en effektiv värmepump kan 

energianvändningen reduceras.[11]  

2.2.2 Ventilation 

I Boverkets byggregler finns krav på en byggnads luftkvalitet. Några vetenskapliga gränsvärden är inte 

fastställda utan byggreglerna innehåller systemkrav som ska säkerhetskälla att god luftkvalitet 

uppnås.[12] För att uppnå ett önskevärt inomhusklimat tas luft in via ett tilluftsdon. Tilluftskanalerna 

placeras i bjälklag och undertak där utrymme för kanaler och ljuddämpare finns. Till skillnad mot 

konventionellt hus förkommer inga ventilationsöppningar genom ytterväggen utan den tilluft som 

tas in passerar genom ett ventilationsaggregat.[13] 

Passivhus är i allmänhet utrustade med ett så kallat FTX-system där ventilationssystemet utnyttjas 

för att värma upp huset.[10] En förutsättning är dock att ventilationssystemet har en effektiv 

värmeåtervinning. Med ett FTX-system, se figur 2, möts till- och frånluft i en växlare vilket ger en 

uppvärmd och renad utomhusluft som tilluft och en renad inomhusluft som frånluft.[14] FTX-system 

innebär att systemet styr både luftströmmen in och ut ur huset. Förkortningen FT står för till- och 

frånluftsystem.[15] 
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2.3 Kravspecifikation för passivhus 
För att kalla en byggnad passivhus måste vissa krav uppfyllas. Enligt de svenska kraven från FEBY ska 

effektkravet för småhus under 200 m2 vara mindre eller lika med 12-16 W/m2. FEBY klargör syftet 

med kraven på detta sätt: 

”Kraven syftar till att minimera behovet av tillförd effekt och energi för uppvärmning i byggnader, så 

att erforderlig termisk komfort i byggnaden kan erhållas på ett rationellt sätt.”  

FEBY Kravspecifikation för Passivhus Version 2009    

Det finns två olika beräkningsmetoder för beräkning av kravspecifikationen för de passivhus som 

byggs. En internationell metod som kravspecifikationen från Passivhaus Institut baseras på och en 

svensk anpassad efter svenska byggnormer och förhållanden. [16] Kravspecifikationen från 

Passivhaus Institut verkställs med PHPP-beräkningar. PHPP står för Passive House Planning 

Package[6] (Passivhus Projekterings Paket på svenska). PHPP-beräkningar är en internationell 

projekteringshjälp som används vid beräkningar och certifiering av passivhus. I Sverige har Forum för 

Energieffektivt byggande, FEBY, tagit fram en kravspecifikation anpassad till Boverkets Byggregler. 

FEBY är finansierat av Energimyndigheten.[8] 

På Passivhaus Instituts hemsida finns det en sammanfattning av de grundläggande kraven för ett 

passivhus. Enligt internationell standard ska byggnaden ha sydlig orientering och hänsyn till behov av 

solavskärmning ska tas. Huset ska ha en kompakt byggnadsform med god isolering. Fönstren ska vara 

energieffektiva och klimatskalet ska vara lufttätt. Huset ska ha passiv uppvärmning av tilluften och en 

högeffektiv värmeväxling mellan till- och frånluft. Tappvarmvattnet ska produceras med förnybar 

energi och energieffektiva hushållsapparater ska användas. Den internationella kravspecifikationen 

från Tyskland tillämpas även i Sverige, dock finns det undantag. I Tyskland används markförlagda 

tilluftkanaler vilket inte används i större utsträckning i Sverige på grund av oron för hygieniska 

problem.[3] 

Vid beräkning av byggnaders energianvändning tas det hänsyn till de olika klimatzonerna. Sverige är 

uppdelat i tre klimatzoner för att inte skapa orimliga skillnader i kraven på byggnader då klimatet i 

norr och söder skiljer sig från varandra, se tabell 1 för uppdelningen av klimatzoner.[17] Tidigare 

fanns det två klimatzoner men med förändringarna i nya BBR 2010 utökades antalet klimatzoner till 

tre stycken.  

Tabell 1. Klimatzoner i Sverige 
 

 
 
 
 
 
 
 

Klimatzon l Norrbottens, Västerbottens och Jämtlandslän 

Klimatzon ll Västernorrlands, Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län 

Klimatzon lll Västa Götalands, Jönköping, Kronobergs, Kalmar, Östergötlands, 
Södermanlands, Örebro, Västmanlands, Stockholms, Uppsala, Skåne, 
Hallands, Blekinge och Gotlandslän 
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I tabell 2 visas de krav som ställs för passivhus enligt FEBY och den internationella standarden. 

Bestahus AB projekterar sina passivhus enligt den internationella standarden från Passivhaus 

Institut.[11]  

Tabell 2. Krav enligt svensk och internationella standard för passivhus. 
 
 FEBY Passivhaus Institut 

Effektkrav för småhus < 200    ≤ 12 – 16 W/   ≤ 10 W/  , eller energikravet 
uppfyllt 

DUT SSO24310 ≤ 10 W/  , eller energikravet 
uppfyllt 

Energikrav, värme - 15 kWh/  , eller efterkravet 
uppfyllt 

Beräkningsmetod Öppen redovisad PHPP – programmet 

Luftflöde ≥ 0,35 l/s,    0,3-0,4 oms/h 

Täthet 0,30 l/s,    0,6 oms/h 

Spillvärme + sol vid DUT 4 W/   1,6 W/   

Spillvärme värmeberäkning  Verklig enligt metod 2,8 W/   

U-värde fönster 0,90 W/K,    0,8 W/K,    

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

Varmvatten Val av bättre blandare och 
fördelningsmätning kan 
beaktas i energikalkylen  

Sol/värmepump 

Primärenergi 60 – 68 kWh/   120 kWh/   inklusive 
hushållsel 

Innetemperatur vid värmeber. 22 °C 20 °C 

Max tilluftstemperatur 52 °C 52 °C 

 

2.3.1 Energiprestanda  

En byggnads energiprestanda är ett mått på en byggnads energianvändning. Det är den mängd 

energi som behövs för att motsvara ett normalt brukande av byggnaden i ett år. Energiprestanda 

uttrycks i kWh/m2 byggnadsarea som värms upp till temperaturen 10 °C eller mer under ett 

normalår. Energiprestandan fastställs av beräkningsmetoder från energideklarationen, 

energiprestandan är ett reslutat av byggnadens isolering, tekniska kunskaper och installationer och 

av byggnadens utformning och placering. Energideklarationen redovisar en byggnads 

energiprestanda, beskriver hur energieffektiv en byggnad är och syftar till att främja en effektiv 

energianvändning.[10] 

2.3.2 Certifiering av passivhus 

Certifiering av passivhus enligt svensk standard måste klara kraven från FEBY. Certifieringen kan 
göras i två steg med två olika sorters intyg. 
 

I steg ett upprättas en egendeklaration för en projekterad byggnad, en certifiering. Då byggnaden är i 

projekteringsskedet är detta en prognos av förväntade värden. För att kunna göra denna bedömning 

måste byggnadens effektbehov beräknas och rekommendationer för energibehov ses över. FEBY:s 

egendeklaration följer kraven enligt den internationella standarden ISO 14021: Miljömärkning och 
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miljödeklarationer – Egna miljöuttalanden (typ ll miljömärkning). FEBY:s kravspecifikation hanterar 

energi, innemiljö och övriga byggnadskrav som ställs.  

I steg 2 när byggnaden är klar är det möjligt att bedöma den faktiska byggnaden med en 

tredjepartsgranskning. Denna bedömning baseras på mätdata och enligt nybyggnadsreglerna är det 

ett krav att följa upp och verifiera att alla krav inklusive energiprestanda har uppnåtts. Om 

byggnaden uppfyller kraven för passivhus utställs ett verifikat. Beroende på val av kravspecifikation 

utställs verifikatet från FEBY eller Passivhaus Institut.[18] 

Bestahus kommer att ansöka om certifiering av passivhus för sitt första hus och även för dess 

konstruktionslösningar enligt de internationella kraven från Passivhaus Institut. I framtiden blir det 

kunden själv som får ansöka om certifiering av sitt hus om så önskas. Husen kommer dock alltid 

leveras med Bestahus konstruktion enligt passivhustekniken.[11]  

3 Konventionellt hus 
Med konventionellt hus menas ett hus byggt enligt byggnormer som följer Boverkets Byggregler och 

krav. Enligt Boverkets Byggregler ska bostäder vara utformade så att byggnadens specifika 

energianvändning, den installerade eleffekten för uppvärmning och den genomsnittliga 

värmegenomgångskoefficienten för de byggnadsdelar som omsluter byggnaden, högst uppgår till de 

värden som tabell 3 och 4 visar.[19] 

Tabell 3 Bostäder som har annat uppvärmningsätt än elvärme.  

Klimatzon l ll lll 

Byggnadens specifika 
energianvändning  

150 kWh/m2 och år 130 kWh/m2 och år 110 kWh/m2 och år 

Genomsnittlig 
värmegenomgångskoefficient 

0,50 W/m2 K 0,50 W/m2 K 0,50 W/m2 K 

 

Tabell 4 Bostäder med elvärme.  

Klimatzon l ll lll 

Byggnadens specifika 
energianvändning 

95 kWh/m2 och år 75 kWh/m2 och år 55 kWh/m2 och år 

Installerad effekt för 
uppvärmning  

5,5 kW 5,0 kW 4,5 kW 

+ tillägg då Atemp är större än 
130 m2 

0,0035 0,0030 0,0025 

Genomsnittlig 
värmegenomgångskoefficient 

0,40 W/m2 K 0,40 W/m2 K 0,40 W/m2 K 
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4 Marknaden i Sverige 
Expansionen för passivhus i Sverige har sakta gått framåt. Det ringa intresset förklaras med låga 

energipriser samt de ekonomiska förutsättningarna att passivhus är dyrare att bygga i förhållande till 

konventionella hus. Intresset för lågenergihus började långsamt ändras när kommuner insåg att det 

var möjligt att åstadkomma väsentliga sänkningar av energianvändningen i samband med 

nybyggnation. I Tyskland spred sig passivhuskonceptet under 1990-talet. Spridningen tros bero på de 

höga energipriserna och den omfattande nybyggnationen som en följd av Tysklands återförening.[3] 

Under de senaste decennierna har miljö- och klimatsituationen lyfts fram. Miljösituationen har 

förvärrats och för att uppnå ett hållbart samhälle måste trenden brytas.[20] Inom den Europeiska 

Unionen står byggnader för 40 % av den sammanlagda energianvändningen, byggandet förväntas 

öka och dess energianvändning likaså. Det är viktigt att energianvändningen minskar samt att energi 

från förnybara källor används i större utsträckning. År 2007 bestämde Europeiska rådet att unionens 

energianvändning ska minska med 20 % till år 2020 och det konstaterades att kostnadseffektiva 

energibesparingar fanns att hämta inom bygg- och fastighetssektorn. I ett direktiv från 

Europaparlamentet och rådet 2009 uppmanades det till användning av energi från förnybara 

energikällor. Denna förnybara energi ska svara för 20 % av den energi som förbrukas inom unionen 

till år 2020. Det är varje enskild medlemsstats ansvar att fastställa minimikrav på byggnaders 

energiprestanda och för varje byggnadselement för att uppnå dessa krav. [21] År 2010 kom ännu ett 

direktiv från EU om byggnaders energiprestanda. EU menar att skärpta krav som inte bara uppfyller 

minimikraven med avseende på energiprestanda, utan det krävs krav på att energieffektiva hus 

byggs. För att uppfylla kraven måste varje medlemsstat upprätta nationella planer för att öka antalet 

nära-nollenergibyggnader. Med nära-nollenergibyggnader avses byggnader med mycket god 

energiprestanda, där en mycket hög andel av den lilla mängd energi som måste tillföras byggnaden 

ska bestå av förnybar energi. Medlemsstaterna ska även se till att alla nya byggnader som byggs efter 

den 31 december 2020 är nära-nollenergibyggnader.[22]  

I Sverige står energianvändningen för bostäder och lokaler för en tredjedel av Sveriges slutliga 

energianvändning. Regeringen utför ett pågående arbete och tar nya initiativ för att lyfta fram 

energieffektivisering i bebyggelsen. Regeringen använder sig bland annat av ekonomiska styrmedel 

som energiskatt och koldioxidskatt. Detta påverkar priset på energi och pressar utvecklingen av 

lågenergihus framåt.[23]  

Sveriges riksdag har tagit fram 16 miljömål som beskriver hur Sveriges natur och miljö bör se ut på 

sikt. För att uppnå ett av dessa mål; god bebyggd miljö, menar rikstagen att ”byggnader måste 

lokaliseras och utformas med hänsyn till långsiktig god hushållning med mark, vatten och andra 

resurser.” Även i delmålet, Energianvändning m.m. i byggnader, uttrycks det att den totala 

energianvändningen i bostäder och lokaler måste minska med 20 % till år 2020 och med 50 % till 

2050. Det står också beskrivet i delmålet att beroendet av fossila bränslen är tvunget att minska och 

andelen förnybar energi måste öka kontinuerligt.[24] Under 2009 skärpte Boverket sina krav för 

nybyggnationer. Det innebar skärpta krav för användning av elenergi (både effekt som 

energianvändning), för uppvärmning och kylning oavsett vilken typ av värmeutrustning som 

används.[25] 

Elpriserna har stigit kraftigt de senaste åren och prisökningen beror på en rad olika faktorer. Det är 

framförallt tillgång och efterfrågan som styr prisutvecklingen men framtidens elpriser är svåra att 



10 
 

förutsäga då elmarknaden är beroende av många variabler. El är dock en överlägsen energibärare 

och har ett mångsidigt användningsområde. Detta leder till att efterfrågan på elektrisk energi 

kommer fortsätta öka och detta påverkar elprisets utvecklingen.[26]  

4.1 Andrahandsvärde 

Vid försäljning av passivhus finns tre stora fördelar.  

1. Lägre driftkostnader tack vare låg energianvändning 

2. God komfort genom god kvalitet på luften och mindre drag i jämförelse med konventionella hus  

3. Det krävs både noggrannhet och eftertanke när passivhus byggs, vilket ger en kvalitetssäkring[27] 
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Figur 3. 

Vy, Porfyren. 

Figur 4. 

Plan 1, Porfyren. 

5 Konventionellt hus kontra passivhus 
Det konventionella huset är hämtat ur Fiskarhedenvillans standardsortiment och benämns Porfyren. 

Huset är funkisinspirerat, uppbyggt i 2-plan och har en kvadratisk form som ger en effektiv 

användning av bostadsytan. Den invändiga ytan är på 160,6 m2 och uppdelad på två plan. Plan 1 har 

en yta på 81 m2 och på plan 2 finns resterande 79,6 m2, se figur 3 och 4.[28]  

 

 

 

 

 

 

Passivhuset är ett kvadratiskt 2-plans hus. Den kvadratiska formen möjliggör en effektiv 

energianvändning och bra planlösning. Både plan 1 och plan 2 har en bruksarea på 96,6 m2 och den 

sammanlagda arean är 193,2 m2, se figur 5 och 6, vilket är en större yta än Porfyren. I den andra 

kostnadsjämförelsen, tabell 6, tas det hänsyn till passivhusets större yta. Passivhuset är Bestahus 

första passivhus och kommer byggas inom en snar framtid utanför Stockholm.[29] Bestahus kommer 

att ansöka om certifiering av huset som passivhus enligt den internationella standarden och huset 

kommer att användas som visningshus. Visningshuset är en variant av det standardpassivhus som 

redovisas i denna rapport.  

 
 

 

 

5.1 Kostnad för villabyggsats 
Ett passivhus kostar mer att bygga i jämförelse med ett konventionellt hus. Den ökade kostnaden 

beror på den tilltagna isoleringen, att fönster, dörrar och värmeväxlare istället för ett vanligt 

ventilationssystem till passivhus är dyrare. Beroende på val av material säger branschen att det 

kostar runt 0-8 % mer att bygga ett passivhus än ett konventionellt hus enligt byggnorm.[27]  

Priset för en villabyggsats till Porfyren är 860 000 kr inklusive moms.[30] Priset för en villabyggsats till 

passivhuset beräknas bli 1,3–1,4 miljoner kronor inklusive moms.[11] 

Priset för Porfyrens villabyggsats är enligt Fiskarhedenvillans offert för huset. Priset för passivhuset 

villabyggsatsen är uppbyggd efter samma leveransoffert. Delar i villabyggsatsen som inte berör båda 

husen har tagits bort för att få en rättvis kostnadsjämförelse. Till exempel exkluderas pris för kök och 

badrum då val av interiör inte ska påverka jämförelsen.  

Figur 5. 

Fasad, passivhus. 

Figur 6. 

Plan 1, passivhus. 
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5.2 Kostnad för entreprenad 
Att bygga hus enligt passivhustekniken tar längre tid än att bygga ett konventionellt hus. Detta beror 

på att passivhustekniken fortfarande är ny hos de flesta entreprenörer och rutiner för byggande av 

passivhus saknas. Även de höga krav som ställs på täthet och fuktsäkerhet bidrar till en längre 

byggtid. När passivhustekniken används mer frekvent i Sverige kommer entreprenadkostnaderna 

troligen att sjunka.[27] 

Entreprenadkostnaderna för Porfyren har beräknats till 1 265 550 inkl. moms.[30] Kostnaderna är 

tagna för en entreprenad till ett nyckelfärdigt hus och sedan har dessa reducerats för att kunna 

jämföras mot passivhusets entreprenadkostnader. I entreprenadkostnaderna för Porfyren ingår:  

 Mark, grund och yttre VA 

 Byggåtagande 1 

 Byggåtagande 2 

 Byggåtagande 3 

 Byggåtagande 4 exkl. montering av bastuinredning. 

 Byggåtagande 5  

 VVS exkl. resor och traktamente mellan 0 km till 100 km.  

 El exkl. lampa samt inkopplande av aggregat till bastu.  

 Målning 

 Kakel och klinker 

För att se ingående delar i byggåtagande 1-5 se 

http://www.fiskarhedenvillan.se/bygg_med_oss/Steg-for-steg/.  

Kostnaderna för passivhusets entreprenad är en uppskattad siffra då Bestahus tidigare inte byggt 

någon byggnad med liknade stomme. Priset beräknas bli 1,5 miljoner kronor inklusive moms.[11]  

5.3 Konstruktion 
Konstruktionen mellan ett konventionellt hus och ett passivhus skiljer sig avsevärt. Ett passivhus är 

konstruerat för att skapa en tätare klimatskärm och med mer isolering än i ett konventionellt hus. 

Hela konstruktionen måste ha en utformning där alla former av köldbryggor minimeras. Problemet 

med tätheten i konstruktionen beror oftast inte på de olika konstruktionsdelarnas täthet utan i att få 

anslutningarna täta, mellan tak och vägg, vägg och golv och mellan vägg och fönster.[31] Med 

köldbryggor avses sådana delar av klimatskärmen där extra mycket värme läcker ut i förhållande till 

den byggnadsdelen. Vid beräkning av U-värdet tas hänsyn till tre varianter av köldbryggor, 

köldbryggor som finns i klimatskärmen, linjära köldbryggor och punktformiga köldbryggor.[19] Nedan 

redovisas några konstruktionsdetaljer som skiljer husen åt.   
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Figur 7. Takfotsdetalj, Porfyren. 

Figur 8. Takfotsdetalj, passivhus. 

Figur 9. Yttervägg och 

bjälklagsanslutning, Porfyren.   

5.3.1 Tak 

Porfyrens yttertak består av betongpannor som är standard för 

Fiskarhedenvillans hus. Vid anslutning mellan yttervägg och tak 

ligger underramen på takstolen obruten från utsida stomme och 

in igenom huset, se figur 7. Detta gör att underramen blir en 

köldbrygga som för in kylan i huset. Taket är isolerat med 500 

mm lösull. I konventionella hus är det vanligt att ventilationen 

går upp på vinden för att sedan ledas ned i det rum den ska till. 

Detta gör att plasten i fuktspärren bryts två gånger vilket Bestahus 

vill undvika i sitt passivhus.  

Även passivhusets yttertak består av betongpannor. Passivhusets takstol är uppbyggd på samma sätt 

som Porfyrens och har en extra nedpendlad underram. Bärningen för takstolen ligger på ytterväggen 

och den extra nedpendlade underramen är till för att få 

isoleringen längre ned i konstruktionen, se figur 8. 

Placeringen av takstolens faktiska underram blir i den 

övre delen av isoleringen och den ligger inte i direkt 

kontakt med rummet nedanför, vilket leder till att 

köldbryggorna minimeras. De enda genomgående 

köldbryggor som nu kvarstår är mellan anslutningarna 

mellan underramarna. Takkonstruktionen är isolerad 

med 600 mm lösull.  

Med hjälp av det nedpendlade taket bildas ett 

installationsutrymme för bland annat elkablar och ventilation. 

Det innebär att alla dragningar kan göras innanför det lufttäta skiktet och att den diffusionsöppna 

lufttäta duken bibehålls. [29]  

5.3.2 Yttervägg och bjälklagsanslutning 

Ytterväggen hos Porfyren har en 170 mm tjock isoleringsskiva och 2 x 45 mm tjock isolering, se figur 

9. Skarvarna mellan isoleringsskivorna ligger omlott för att öka 

tätheten och isoleringsförmågan i väggen vilket minskar 

köldbryggor. Bjälklaget är fäst i ytterväggen och går genom 

fuktskärmens plast vilket ger en ökad risk för köldbrygga och 

minskad täthet.  

Passivhusets yttervägg är isolerad med Besta-block och 2 lager 

70 mm isolering. Besta-blocket, se figur 10, som Bestahus har 

tagit fram består av en 12 mm konstruktionsplywoodskiva på 

vardera sida med 246 mm cellplast mellan skivorna. Blocken kan 

uppta en viss tyngd från taket men det är den innersta stommen 

av de två rader med 70 mm reglar som bär bjälklaget, se figur 11 

och 13. De två raderna av 70 mm reglar är förskjutna i 

förhållande till varandra vilket minskar köldbryggorna. För att 

undvika att bjälklaget inte blir en köldbrygga dras bjälkarna inte ut 

till ytterväggen. Den lufttäta duken skarvas genom att en remsa 
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Figur 10. Besta-block 

 

Figur 11. Yttervägg och bjälklagsanslutning, passivhus. 

Figur 13. Ytterhörn, passivhus. 

av duken med bredden 600 mm läggs mellan kertobalken och den 

innersta 70-stommen. Duken från plan 1 och 2 överlappar sedan 

remsan som kläms fast. Fördelen med denna lösning är att inga 

håltagningar i duken behöver göras. [29] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.3 Ytterhörn 

På samma sätt som i ytterväggen bidrar Besta-blocken till ökad isolering i ytterhörnen av passivhuset. 

Då Besta-blocken kan bära upp en viss tyngd behövs inte de 170 mm stolpar i passivhusets vägg, se 

figur 13. Detta ger en obruten isolering i hörnen till skillnad mot 

porfyrens ytterhörn då 170 mm stolparna går i stort sett genom 

hela ytterväggen och bildar köldbryggor, se figur 12.[29] 

 

 

 

 

 

5.3.4 Fönster 

Fönsterarean och fönstrets isoleringsförmåga har stor inverkan på byggnadens transmissionsförluster 

och med en transmissionsförlust menas den värmeförlust som leds ut genom byggnadens klimatskal. 

Fönsterarean får uppgå till 20 % av golvarean i ett passivhus. Den svaga delen av ett fönster är sällan 

själva glaset utan omslutande karm och båge, därmed kan det vara vettigt att projektera passivhuset 

med större och färre fönster istället för ett flertal mindre fönster[29]. Det är också viktigt att välja 

energieffektiva fönster.[32]  

Figur 12. Ytterhörn, Porfyren. 
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Figur 14. Fönsterdetalj, 

Porfyren. 

Figur 15. Fönsterdetalj, 

passivhus. 

”Ett fönsters U-värde är ett mått på en värmeförlust per m2 när temperaturskillnaden är 1 °C och m2K.  

Ett fönsters U-värde visar hur bra kombinationen av glas, karm och båge isolerar. Ju lägre U-värde 

desto bättre isolervärde har fönsterkonstruktionen.”   

Passivhus – En Handbok om Energieffektivt Byggande. Lars Andrén, Lars Tirén, AB Svensk Byggtjänst 

2010  

Porfyrens fönster har ett U-värde på 1,0. Mellanrummet mellan fönstret och väggen tätas med 

fönsterdrev. Springor tätats ytterligare med tätlist och tätningstejp. Se figur 14.[29]  

 

Passivhusets fönster är passivhuscertifierade och har ett U-värde på 0,726.[11] Inga träreglar finns 

runt fönstren utan de fästes med vinkelbeslag. Passivhuset har överisolerade fönsterkarmar som 

minkskar köldbryggorna vid fönstren.[29] För fönsterdetalj se figur 15.  

5.3.5 Grund 

Då betong används i grundkonstruktionen måste grundläggningen utföras noggrant för att inte få in 

fukt. Isoleringen av grunden är viktig då passivhus inte har någon golvvärme eller annan 

tillskottsvärme som kan kompensera en dåligt isolerad grund eller hjälpa till med uttorkningen i 

efterhand. Ett konventionellt hus har radiatorer eller golvvärme som kan täcka upp förlusten av 

värme genom en mindre isolerad grund.[33] En vanlig köldbrygga brukar vara kantbalken av betong 

som bär upp ytterväggen, det kallas för en linjär köldbrygga. Linjära köldbryggor betecknas med den 

grekiska bokstaven Ψ (uttalas ”psi”) och har enheten W/mK.[19] U-värdet på en grundkonstruktion 

för passivhus ska vara mindre eller lika med 0,10 W/m2 K.[33]  

Porfyren har en platta på mark som grundkonstruktion vilket innebär att plattan gjuts i betong och 

kantbalkar placeras under ytterväggarna.[29] 

För passivhuset finns ännu ingen köldbryggeberäkning på Bestahus förslag på grundkonstruktion 

med kantbalk och platta. Michael Staffas tror att grundkonstruktionen kommer vara köldbryggefri 

enligt definitionen för köldbryggor och uppnå ett värde på 0 W/m2 K.[11] 
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Figur 16. Funktion frånluftsvärmepump. 

 

5.4 Värmesystem och energianvändning   
5.4.1 Värmesystem  

Porfyren har ett konventionellt 

värmesystem med golvvärme på plan 1 och 

radiatorer på plan 2. Huset har en 

frånluftsvärmepump, Nibe 750.[30] Med en 

frånvärmeluftspump används värmeenergin 

i ventilationsluften för att värma upp 

varmvattnet i värmesystemet. Den 

cirkulerande luften tas in i husets 

kanalsystem som figur 16 visar och leds till 

värmepumpen där energin i luften återvinns. På så vis kan 

värmepumpen försörja huset med varmvatten och värme 

till radiatorsystemet.[34] 

Passivhus har inget konventionellt värmesystem och tillförseln av värme måste lösas på annat sätt. 

Av ekonomiska skäl sker värmetillförseln oftast via tilluften. Passivhuset kommer att värmas upp via 

tilluften med ett FTX-system. FTX-aggregatet är ett Novus 300 från den tyska leverantören Paul[11]. 

Värmen till värmeväxlarbatteriet kan däremot tillföras på flera sätt. Om förutsättningar för val av 

fjärrvärme finns kan detta vara ett alternativ. Annars kan el eller värmepump vara en lösning.[10] 

5.4.2 Energianvändning 

En byggnads energianvändning definieras som den energi som under ett normalår leveras till 

byggnaden, ofta kallad köpt energi. Hushållselen ingår inte i byggnadens energianvändning då den 

används för hushållsändamål, men hushållselen ingår indirekt eftersom förlusterna i form av värme 

påverkar hur mycket leverad energi som behövs för byggnaden. Boverket ställer krav på byggnaders 

specifika energianvändning vilket visas i tabell 3 och 4[12] och krav för passivhusen 

energianvändningen ses i tabell 2.  

Porfyrens specifika energianvändning beräknas vara 54 kWh/m2 och år och beräkning av detta kan 

ses i bilaga 1. För passivhusets energibehov vid uppvärmning antas värdet 15 kWh/m2 och år, detta 

värde är för att värma upp huset till +20 °C.[11] 
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6 Kostnadsjämförelse 

6.1 Bolån 

När bolån prövas tar banken hänsyn till ett flertal saker och många av de råd som banken följer 

kommer från konsumentverket. Idag finns det inga generella styrningar hos bankerna som till 

exempel skulle bidra till en lägre ränta för bolån vid passivhus. Banken råder företag att inleda ett 

samarbete där en gemensam lösning eventuellt skulle kunna ge företagens kunder bättre förmåner 

på bolån.[35]Räntan vid ett bolån beror på Riksbankens reporänta och det är den som avgör om 

räntan på bolånet kommer öka eller sjunka.  

Riksbanken är Sveriges centralbank och en myndighet under riksdagen. Riksbankens uppgift är att 

ansvara för penningpolitiken, upprätthålla ett fast penningvärde och att främja ett säkert och 

effektivt betalningsväsende. Det främsta verktyg som Riksbanken har för att påverka inflationen är 

reporäntan.[39] Reporäntan är den ränta som bestämmer vilken kostnad det blir för bankerna när de 

lånar pengar av Riksbanken. Vid förändringar av reporäntan av Riksbanken märks detta för de hushåll 

som har bolån. Om ekonomin i Sverige är på nedgång kan Riksbanken sänka reporäntan för att öka 

konsumtionen. Konsumtionen ökar bland annat på grund av att lån blir billigare och därmed får 

hushållen mer pengar över vilket hushållen oftast använder till att köpa varor och tjänster. Är 

ekonomin på väg upp, mot inflation, kan Riksbanken istället höja reporäntan som ett försök att hålla 

inflationen på en nivå som anses lagom. En höjd reporänta innebär att räntan på bolån ökar och det 

blir dyrare för hushåll att låna pengar. [40] Figur 17 ger en överskådlig vy över de stigande 

bolåneräntorna och dess bindningstid som en effekt av högre reporäntan.[42] Elisabet Kopleman, 

analytiker på SEB (Skandinaviska Enskilda Banken AB), tror att Riksbanken kommer att fortsätta höja 

reporäntan och som tillslut borde uppgå till 3,75 % under hösten 2012. Enligt Riksbankens 

beräkningar väntas reporäntan ligga på 3 % hösten 2012 för att därefter långsamt fortsätta uppåt 

och nå 3,75 % två år senare. Kopleman säger att ”Utfallet för reporäntan avgörs i slutändan av hur 

det går på arbetsmarknaden och hur hög inflationen blir”.*41+     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figur 17. Ränteöversikt för bolåneräntor  
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Figur 18. El- och nätpris för hushållskunder 

 

 

6.2 Hemförsäkring 

Idag finns det inget i Folksams standardavtal som säger att ett passivhus skulle ge en lägre 

försäkringspremie i hemförsäkringen i jämförelse med ett konventionellt hus. Det anses att risken för 

försäkringsbolaget förblir densamma oavsett om hemförsäkringen avser ett konventionellt hur eller 

ett passivhus. Om intresse från Bestahus sida finns kan en möjlighet vara att skräddarsy en försäkring 

som möjligtvis kan generera en bättre försäkringspremie för Bestahus kunder. [36]  

6.3 Energipris 
Energipriserna har stigit kraftigt i Sverige de senaste tio åren och den framtida energiprisutvecklingen 

är svår att förutspå på grund av den komplicerade elmarknaden. Elen är en överlägsen energibärare 

med ett mångsidigt användningsområde vilket innebär att efterfrågan på elektrisk kraft alltid 

kommer att vara stor, vilket även kommer påverka prisutvecklingen.[26] 

Sedan 1996 har energipriserna stigit för hushållskunder. I slutet av 1990-talet var elpriserna 

konstanta, elpriserna antogs till och med sjunkande, men under år 2003, 2006 och 2007 kunde 

kraftiga prishöjningar noteras. Totalt har elpriset inklusive skatter stigit med 80 procent mellan 1997 

och den 1 januari 2007, se figur 17. Elpriset ökade kraftigt mellan den 1 januari 2006 och den 1 

januari 2007. Anledningen till att energipriset ökade de första fyra månaderna under 2006 anses vara 

stigande utsläppsrättspriser. När utsläppsrättspriset sjönk i slutet av april följde elpriset med.[38]   

 

Enligt energirådgivningen i november 2010 var den rörliga kostnaden för el ca 1,30 kr/kWh inklusive 

skatt, moms och nätkostnad. Inkluderas även de fasta kostnaderna blev priset för el ca 1,50 

kr/kWh.[37] 
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6.4 Kostnader 
Kostnader för Porfyren: 

 Villabyggsats: 860 000 :- inkl. moms 

 Entreprenad: 1 265 550 :- inkl. moms 

Husets totala byggkostnad: 2 125 550 :- inkl. moms  

Kostnader för passivhuset: 

 Villabyggsats: 1 350 000 :- inkl. moms 

 Entreprenad: 1 500 000 :- inkl. moms 

Husets totala byggkostnad: 2 850 000 :- inkl. moms 

En rättvis jämförelse vill åstadkommas och därmed har vissa byggdelar och entreprenaddelar 

uteslutits från kostnaderna, det innebär att de kostnader som redovisas inte är de faktiska 

kostnaderna för ett komplett hus med entreprenad. Bland annat har kostnader för kök och badrum 

utelämnas då kök har stora prisskillnader vilket kan leda till en missvisande jämförelse.  

För att redovisa en månadskostnad för bolån har en bolånekalkyl tagits fram på Swedbanks hemsida, 

se bilaga 2 och 3. Den utförda kalkylen ska endast se som ett exempel och en vägledning på hur 

brukarens månadskostnad kan komma att se ut. För att få kalkylen beräknad fylls pris för bostad och 

kontantinsats i, kontantinsatsen ska minst vara på 15 % av bostadspriset, sedan beräknas kalkylen 

och en månadskostnad redovisas. Bolånekalkylen är beräknad med en tre månaders bunden ränta på 

3,95 % och med en löptid på 30 år för bottenlånet. Topplånet har en rörlig schablonränta på 4,95 % 

och med en löptid på 15 år. En mer avancerad kalkyl kan även göras där bland annat hänsyn till 

inkomst och amortering tas. För en mer ingående förklaring av bolånekalkylen hänvisas till 

Swedbanks hemsida. Den beräknade höjningen av räntan har antagits från figur 17 och 

månadskostnaden för bolånet vid respektive räntehöjning har införskaffats genom att värdena från 

bolånekalkylen har interpolerats.  

Med avseende på att elpriset (inklusive skatter) ökade med 80 % mellan 1997 och den 1 januari 2007 

har det antagits i kostnadsjämförelsen att elpriset kommer även att öka med 80 % de nästkommande 

tio åren. Prisökningen antas vara linjär där elpriset förutsätts öka med 40 % efter fem år.  För alla 

beräkningar i kostnadsjämförelsen se bilaga 4.  

Passivhuset har en större area på 32,6 m2 i förhållande till det konventionella huset. Detta gör att 

passivhuset har större boyta på 20 % och därför har kostnadsjämförelsen delats upp i två tabeller. I 

tabell 5 redovisas kostnadsjämförelsen utan hänsyn till den större boytan i passivhuset. I tabell 6 har 

däremot beräkningen omarbetats med avseende på den större boytan. Kostnader som husets totala 

byggkostnad, månads- och årskostnad för bolån har reviderats med en sänkning på 20 

procentenheter och den totala energianvändningen har beräknats med arean 160,6 m2. 
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Tabell 5. Kostnadsjämförelse 1 utan hänsyn till större boyta  

År 2011 2011 2016 2016 2021 2021 

 Konventionellt 
hus 

Passivhus Konventionellt 
hus 

Passivhus Konventionellt 
hus 

Passivhus 

Husets 
byggkostnad 
kr/m

2
 

13 235 kr/m
2
 14 752 kr/m

2
 13 235 kr/m

2
 14 752 kr/m

2
 13 235 kr/m

2
 14 752 kr/m

2
 

Husets totala 
byggkostnad kr 

2 125 550 kr 2 850 000 kr 2 125 550 kr 2 850 000 kr 2 125 550 kr 2 850 000 kr 

Ränta bolån % 3,95 % 3,95 % 5,29 % 5,29 % 5,73 % 5,73 % 

Månadskostnad 
för bolån kr/mån 

5 468 kr/mån 7 331 kr/mån 6 880 kr/mån 9 225 kr/mån 7 344 kr/mån 9 847 kr/mån 

Årskostnad för 
bolån kr/år 

65 616kr/år 87 972 kr/år 82 560 kr/år 110 700 kr/år 88 128 kr/år 118 164 kr/år 

Energianvändning 
kWh/m

2
 och år 

54 kWh/m
2 

och år 
15 kWh/m

2 

och år 
54 kWh/m

2 

och år 
15 kWh/m

2 

och år 
54 kWh/m

2 

och år 
15 kWh/m

2 

och år 

Total 
energianvändning 
kWh/år 

8672 kWh/år 2898 kWh/år 8672 kWh/år 2898 kWh/år 8672 kWh/år 2898 kWh/år 

Pris för energi 
kr/kWh 

1,50 kr/kWh 1,50 kr/kWh 2,10 kr/kWh 2,10 kr/kWh  2,70 kr/kWh  2,70 kr/kWh 

Energikostnad 
per år kr/år 

13 008 kr/år 4 347 kr/år 18 211 kr/år 6 086 kr/år 23 414 kr/år 7 825 kr/år 

Energikostnad 
per månad 
kr/mån 

1 084 kr/mån 363 kr/mån 1 518 kr/mån 507 kr/mån 1 951 kr/mån 652 kr/mån 

Total årskostnad 
kr/år 

78 624 kr/år 92 319 kr/år 100 771kr/år 116 786 kr/år 111 542 kr/år 125 989 kr/år 

Total 
månadskostnad 
kr/mån 

6 552 kr/mån 7 694 kr/mån 8 398 kr/mån 9 732 kr/mån 9 295 kr/ mån 10 499 
kr/mån 

Skillnad i kr per 
månad 

0 kr +1 142 kr 0 kr + 1 334 kr 0 kr + 1 204 kr 

Skillnad i % per 
månad 

0 % + 17,4 % 0 % + 15,9  % 0 % + 12,9 % 
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Tabell 6. Kostnadsjämförelse 2 med hänsyn till större boyta.    

År 2011 2011 2016 2016 2021 2021 

 Konventionellt 
hus 

Passivhus Konventionellt 
hus 

Passivhus Konventionellt 
hus 

Passivhus 

Husets 
byggkostnad 
kr/m

2
 

13 235 kr/m
2
 - 13 235 kr/m

2
 - 13 235 kr/m

2
 - 

Husets totala 
byggkostnad kr 

2 125 550 kr 2 280 000 kr 2 125 550 kr 2 280 000 kr 2 125 550 kr 2 280 000 kr 

Ränta bolån % 3,95 % 3,95 % 5,29 % 5,29 % 5,73 % 5,73 % 

Månadskostnad 
för bolån kr/mån 

5 468 kr/mån 5 865 kr/mån 6 880 kr/mån 7 380 kr/mån 7 344 kr/mån 7 878 kr/mån 

Årskostnad för 
bolån kr/år 

65 616kr/år 70 380 kr/år 82 560 kr/år 88 560 kr/år 88 128 kr/år 94 536 kr/år 

Energianvändning 
kWh/m

2
 och år 

54 kWh/m
2 

och år 
15 kWh/m

2 

och år 
54 kWh/m

2 

och år 
15 kWh/m

2 

och år 
54 kWh/m

2 

och år 
15 kWh/m

2 

och år 

Total 
energianvändning 
kWh/år 

8 672 kWh/år 2 409 kWh/år 8 672 kWh/år 2 409 kWh/år 8 672 kWh/år 2 409 kWh/år 

Pris för energi 
kr/kWh 

1,50 kr/kWh 1,50 kr/kWh 2,10 kr/kWh 2,10 kr/kWh  2,70 kr/kWh  2,70 kr/kWh 

Energikostnad 
per år kr/år 

13 008 kr/år 3 614 kr/år 18 211 kr/år 5 059 kr/år 23 414 kr/år 6 504 kr/år 

Energikostnad 
per månad 
kr/mån 

1 084 kr/mån 301 kr/mån 1 518 kr/mån 423 kr/mån 1 951 kr/mån 542 kr/mån 

Total årskostnad 
kr/år 

78 624 kr/år 73 994 kr/år 100 771kr/år 93 619 kr/år 111 542 kr/år 101 040 kr/år 

Total 
månadskostnad 
kr/mån 

6 552 kr/mån 6 166 kr/mån 8 398 kr/mån 7 802 kr/mån 9 295 kr/ mån 8 420 kr/mån 

Skillnad i kr per 
månad 

0 kr – 386 kr 0 kr – 596 kr 0 kr – 875 kr 

Skillnad i % per 
månad 

0 % – 5,9 % 0 % – 7,1 % 0 % – 9,4 % 
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7 Avslutande del 

7.1 Analys och slutsats 
Konstruktionen i ett konventionellt hus och i ett passivhus skiljer sig på flera sätt. Passivhuset är 

projekterat för att minimera de köldbryggor som oftast uppstår i ett konventionellt hus. Bland annat 

är ytterväggen i passivhuset isolerad med Besta-block och 2 lager 70 mm isolering, sammanlagt 386 

mm isolering. Det konventionella huset har en sammanlagd isolering på 260 mm och har därmed 

mindre isolering i ytterväggen. Med passivhusets konstruktion och lösning av uppvärmningssystemet 

beräknas energianvändningen uppnå 15 kWh/m2 och år till skillnad mot det konventionella huset 

som har en beräknad energianvändning på 54 kWh/m2 och år. Detta innebär att passivhuset har en 

lägre energianvändning på 39 kWh/m2 och år, en procentsats på 72 %, i förhållande till det 

konventionella huset.   

Enligt de ojusterade värdena är passivhuset dyrare att bygga än det konventionella huset, både i 

villabyggsats och i entreprenadkostnad. Priset för villabyggsatsen till passivhuset är 490 000 kr dyrare 

och för entreprenaden 234 450 kr dyrare. Totalt kostar passivhuset 34 % mer att bygga i jämförelse 

med det konventionella huset. 

Kostnadsjämförelsen är uppdelad i två tabeller. Den första jämförelsen tar inte hänsyn till 

passivhusets större boyta. Som tabell 5 visar har passivhuset en högre månadskostnad i avseende till 

bolånet. I och med att räntan för bolånet ökar under den tioårsperiod som har redovisats ökar även 

skillnaden mellan husens månadskostnad för bolånet. Husens totala energianvändning är konstant 

och förväntas inte ändras genom åren. Elpriset har däremot antagits öka med 80 % under tio år, som 

det gjorde mellan 1996 och 1 januari 2007. Passivhuset har en lägre energikostnad och skillnaden 

mellan husen blir större ju mer energipriset ökar. Under år 2011 skiljer det 8 661 kronor per år och 

2021 kommer den beräknade skillnaden att vara 15 589 kronor per år, men det konventionella huset 

kommer alltid att ha en högre energianvändning på 67 %. Passivhuset visar sig vara dyrare i månaden 

för brukaren än det konventionella huset och enligt jämförelsen är passivhuset år 2011 17,4 % dyrare 

och år 2021 12,9 % dyrare. Tack vare de högre energikostnaderna för det konventionella huset bidrar 

det till att skillnaden i procent minskar efter en längre tidsperiod. 

I den andra kostnadsjämförelsen som redovisas i tabell 6 har hänsyn tagits till passivhusets större 

boyta. Boytan är 20 % större och därefter har passivhusets kostnader reducerats med 20 %. Med 

denna reducering får jämförelsen ett nytt resultat. Passivhusets kostnad för bolån har minskat men 

ligger fortfarande över det konventionella husets kostnad för bolån. Däremot är passivhusets totala 

månadskostnad lägre i jämförelse med det konventionella huset. År 2011 är passivhusets 

månadskostnad 5,9 % lägre och år 2021 är beräknat till 9,4 % lägre.            

Utifrån examensarbetet kan slutsatsen dras att det kan vara förmånligare rent ekonomiskt att bygga 

ett passivhus i jämförelse med ett konventionellt hus. När hänsyn togs till den större boytan i 

passivhuset anses en byggnation av ett passivhus som en smartare investering. 

7.2 Avslutande diskussion 
I takt med nya direktiv från EU är det sannolikt att kraven för nybyggda hus kommer bli strängare. 

Dessutom kan högre energikostnader öka intresset för att bygga hus med en liten energiförbrukning. 

Trots att lågenergihus, som passivhus, inte är något nytt för byggbranschen existerar fortfarande 

flera missuppfattningar. Bland annat att stora fönster i söderriktning är nödvändigt, eller att 
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anpassningar måste ske hos de boende. En annan uppfattning är att passivhus är mycket dyrare att 

bygga i förhållande till så kallade konventionella hus vilket branschen för passivhus hoppas kunna 

ändra på inom en snar framtid.  

Enligt studien i examensarbetet framgår det att passivhus är dyrare att bygga och därmed får en 

dyrare månadskostnad för bolånet jämfört med ett konventionellt hus. Då passivhuset har avsevärt 

lägre kostnader för energianvändningen kan detta kompensera de betydligt högre kostnaderna för 

villabyggsats och entreprenad. Eftersom passivhus kräver mer isolering än traditionella hus kommer 

materialkostnaderna alltid att överstiga priserna för en standardbyggsats, dock undgås de kostnader 

för värmeinstallationer som det konventionella huset har. Med hjälp av ny lagstiftning skulle de 

ökade kostnaderna kunna kringgås med hjälp av t.ex. moms- och skattereduktion för personer som 

väljer att bygga energisnålt.  

Byggbranschen är allmänt känd som trögförändrad och passivhusens fördyrade entreprenadkostnad 

är ett resultat av branschens okunskap. Genom ökad genomslagskraft för energisnåla hus kommer 

detta prispålägg minska i takt med att fler entreprenörer även konstruerar denna typ av hus. 

I kostnadsjämförelsen finns ett antal felkällor som läsaren bör ha i åtanke. Kostnaderna för 

passivhusets villabyggsats och entreprenad är inte exakta siffror, utan uppskattade. Passivhusets har 

en större boarea än det konventionella huset. Detta kompenseras i beräkningen av tabell 6 med att 

kostnaden för bolånet reduceras med 20 %. Om kostnaden för villabyggsats och entreprenad kan 

antas ha en konstant ökning mellan prisökningens procentsats och boarean är resultatet i tabell 6 

trovärdigt, om detta antagande inte är realistiskt bör inte resultatet i tabell 6 läggas som grund för 

beslut vid köp av passivhus. Energianvändningen för passivhuset är ett uppskattat värde, och innan 

passivhuset uppförts och inspekterats finns ingen garanti att de krav som ställs på passivhus 

uppfyllts. Då projekteringen för Bestahus passivhus inte var färdigställd vid examensarbetets 

genomförande fanns inte någon möjlighet att eliminera dessa felkällor.  

För att minska kostnaderna för passivhus i framtiden krävs ett samarbete mellan byggbranschen, 

finansinstitut och försäkringsbolag. För att öka intresset för passivhus fordras sänkta kostnader som 

gynnar de som vill bygga med fokus på låg energianvändning. Detta kan till exempel uppnås genom 

sänkta räntekostnader vid bolån, samt lägre försäkringspremier vid hemförsäkring, något som inte 

förekommer i dagens läge. Branschen för passivhus befinner sig än så länge enbart i 

diskussionsstadiet med finansinstitut och försäkringsbolag, men hoppas att ett samarbete kan 

uppnås inom en snar framtid och att intresset för byggnation av passivhus ska öka[11].  

Kostnaderna för att bygga passivhus kommer alltid överstiga kostnaderna för konventionella hus om 

inte branschen lyckas förhandla fram nya villkor. Det är viktigt för passivhusens framtid att dess 

byggkostnader sänks, då allmänhetens intresse är passivhusens nyckel till framgång. För att fler 

privatpersoner ska ha råd att finansiera hus med minskad miljöpåverkan måste prissänkningar äga 

rum. Detta kan uppnås med subventioneringar och skattesänkningar från regering, samt samarbete 

med finansinstitutioner och försäkringsbolag.  

För utveckling av detta examensarbete rekommenderas att en mer djupgående bolånekalkyl utförs 

där bland annat variabler som inkomst och amortering tas hänsyn till. Även passivhusets kostnader 

för villabyggsats och entreprenad kan justeras när en mer detaljerad offert för passivhuset har 

åstadkommits.  
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Figur 5. Fasad, passivhus. 

Tagen från Fasad ritning A11. Bestahus  

Figur 6. Plan 1, passivhus. 

Tagen från Planritning A01. Bestahus  
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Figur 7. Takfotsdetalj, Porfyren.  

Tagen från ritning Snitt långsida 32:10. Fiskarhedenvillan  

Figur 8. Takfotsdetalj, passivhus. 

Tagen från Takfotsdetalj K31-102. Bestahus  

Figur 9. Yttervägg och bjälklagsanslutning, Porfyren.   

Tagen från Snitt långsida 32:10. Fiskarhedenvillan  

Figur 10 Besta-block 

http://bestabyggteknik.hemsidadirekt.se 

Hämtad 2011-05-17 

Figur 11. Yttervägg och bjälklagsanslutning, passivhus. 

Tagen från Bjälklagsanslutningar A101. Bestahus  

Figur 12. Ytterhörn, Porfyren. 

Tagen från Hörn yttervägg 33:06. Fiskarhedenvillan  

Figur 13. Ytterhörn, passivhus. 

Tagen från Ytterväggshörn K32-101. Bestahus  

Figur 14. Fönsterdetalj, Porfyren. 

Tagen från Fönsterdetaljer ”Funkis” Alufönster 32:06. Fiskarhedenvillan  

Figur 15. Fönsterdetalj, passivhus. 

Tagen från Fönster Vertikalsnitt Öppningsbart F2. Bestahus 
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Bilaga 2. Bolånekalkyl, Porfyren.    2011-05-27 
Bolånekalkyl - Villa. Enkel kalkyl. Swedbank  
    

  

*Obligatorisk uppgift 
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Bilaga 3. Bolånekalkyl, passivhus.    2011-05-20 
Bolånekalkyl - Villa. Enkel kalkyl. Swedbank  
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Bilaga 4. Beräkning av värden till kostnadsjämförelse.   2011-05-27 

Tabell 5. Kostnadsjämförelse 1 utan hänsyn till större boyta:  

Husets byggkostnad kr/m2 

Konventionellt hus: 
         

     
 = 13 235 kr/m2 

Passivhus: 
          

     
 = 14 752 kr/m2 

Total energianvändning kWh/år 

Konventionellt hus: 54 x 160,6 = 8 672 kWh/år 

Passivhus: 15 x 193,2 = 2 898 kWh/år 

2011:  

Årskostnad för bolån kr/år 

Konventionellt hus: 5 468 x 12 = 65 616 kr/år 

Passivhus: 7 331 x 12 = 87 972 kr/år 

Energikostnad per år kr/år 

Konventionellt hus: 8 672 x 1,5 = 13 008 kr/år 

Passivhus: 2 898 x 1,5 = 4 347 kr/år 

Energikostnad per månad kr/mån 

Konventionellt hus: 
      

  
 = 1 084 kr/mån 

Passivhus: 
     

  
 = 363 kr/mån 

Total årskostnad kr/år 

Konventionellt hus: 65 616 + 13 008 = 78 624 kr/år 

Passivhus: 87 972 + 4 347 = 92 319 kr/år 

Total månadskostnad kr/mån 

Konventionellt hus: 
      

  
 = 6 552 kr/mån 

Passivhus: 
      

  
 = 7 694 kr/mån 

Skillnad i kr per månad 

7 694 – 6 552 = 1 142 kr 

Skillnad i % per månad 
     

    
 = 17,4 %  

2016: 

Kostnad bolån med ränta 5,29 % 

Konventionellt hus: 4,95 % ger 6 522 kr/mån 

                                    5,45 % ger 7 049 kr/mån 

           

         
 x 0,34= 358 kr  

6 522 + 358 = 6 880 kr/mån 
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Passivhus: 4,95 % ger 8 744 kr/mån 

                   5,45 % ger 9 451 kr/mån 

           

         
 x 0,34= 481 kr  

8 744 + 481 = 9 225 kr/mån 

 

Årskostnad för bolån kr/år 

Konventionellt hus: 6 880 x 12 = 82 560 kr/år 

Passivhus: 9 225  x 12 = 110 700 kr/år 

Energikostnad per år kr/år 

Konventionellt hus: 8 672 x 2,10 = 18 211 kr/år 

Passivhus: 2 898 x 2,10 = 6 086 kr/år 

Energikostnad per månad kr/mån 

Konventionellt hus: 
      

  
 = 1 518 kr/mån 

Passivhus: 
     

  
 = 507 kr/mån 

Total årskostnad kr/år 

Konventionellt hus: 82 560 + 18 211 = 100 771 kr/år 

Passivhus: 110 700 + 6 086 = 116 786 kr/år 

Total månadskostnad kr/mån 

Konventionellt hus: 
       

  
 = 8 398 kr/mån 

Passivhus: 
       

  
 = 9 732 kr/mån 

Skillnad i kr per månad 

9 732 – 8 398 = 1 334 kr 

Skillnad i % per månad 
     

     
 = 15,9 %  

2021: 

Kostnad bolån med ränta 5,73 % 

Konventionellt hus: 5,45 % ger 7 049 kr/mån 

                                    5,95 % ger 7 576 kr/mån 

           

         
 x 0,28= 295 kr  

7 049 + 295 = 7 344 kr/mån 

Passivhus: 5,45 % ger 9 451 kr/mån 

                   5,95 % ger 10 158 kr/mån 
            

         
 x 0,28 = 396 kr  

9 451 + 396 = 9 847 kr/mån 
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Årskostnad för bolån kr/år 

Konventionellt hus: 7 344 x 12 = 88 128 kr/år 

Passivhus: 9 847 x 12 = 118 164 kr/år 

Energikostnad per år kr/år 

Konventionellt hus: 8 672 x 2,70 = 23 414 kr/år 

Passivhus: 2 898 x 2,70 = 7 825 kr/år 

Energikostnad per månad kr/mån 

Konventionellt hus: 
      

  
 = 1 951 kr/mån 

Passivhus: 
     

  
 = 652 kr/mån 

Total årskostnad kr/år 

Konventionellt hus: 88 128 + 23 414 = 111 542 kr/år 

Passivhus: 118 164 + 7 825 = 125 989 kr/år 

Total månadskostnad kr/mån 

Konventionellt hus: 
       

  
 = 9 295 kr/mån 

Passivhus: 
       

  
 = 10 499 kr/mån 

Skillnad i kr per månad 

10 499 – 9 295 = 1 204kr 

Skillnad i % per månad 
     

     
 = 12,9 %  

Tabell 6. Kostnadsjämförelse 2 med hänsyn till större boyta: 

Skillnad boyta: 

193,2 – 160,6 = 32,6 m2  
    

     
 = 20 % 

Husets totala byggkostnad kr 

Passivhus: 0,80 x 2 850 000 = 2 280 000 kr 

Total energianvändning kWh/år 

Passivhus: 15 x 160,6 = 2 406 kWh/år 

2011:  

Månadskostnad bolån kr/mån 

Passivhus: 0,80 x 7331 = 5 865 kr/mån 

Årskostnad för bolån kr/år 

Passivhus: 5 865 x 12 = 70 380 kr/år 

Energikostnad per år kr/år  

Passivhus: 2 406 x 1,5 = 3 614 kr/år 
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Energikostnad per månad kr/mån 

Passivhus: 
     

  
 = 301 kr/mån 

Total årskostnad kr/år 

Passivhus: 70 380 + 3 614 = 73 949 kr/år 

Total månadskostnad kr/mån 

Passivhus: 
      

  
 = 6 166 kr/mån 

Skillnad i kr per månad 

6 552 – 6 166 = 386 kr 

Skillnad i % per månad 
   

    
 = 5,9 %  

2016: 

Månadskostnad bolån kr/mån 

Passivhus: 0,80 x 9 225 = 7 380 kr/mån 

Årskostnad för bolån kr/år 

Passivhus: 7 380  x 12 = 88 560 kr/år 

Energikostnad per år kr/år 

Passivhus: 2 409 x 2,10 = 5 059 kr/år 

Energikostnad per månad kr/mån 

Passivhus: 
     

  
 = 423 kr/mån 

Total årskostnad kr/år 

Passivhus: 88 560 + 5 059 = 93 619 kr/år 

Total månadskostnad kr/mån 

Passivhus: 
      

  
 = 7 802 kr/mån 

Skillnad i kr per månad 

8 398 – 7 802 = 596 kr 

Skillnad i % per månad 
   

     
 = 7,1 %  

2021: 

Månadskostnad bolån kr/mån 

Passivhus: 0,80 x 9 847 = 7 878 kr/mån 

Årskostnad för bolån kr/år 

Passivhus: 7 878 x 12 = 94 536 kr/år 
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Energikostnad per år kr/år 

Passivhus: 2 409 x 2,70 = 6 504 kr/år 

Energikostnad per månad kr/mån 

Passivhus: 
     

  
 = 542 kr/mån 

Total årskostnad kr/år 

Passivhus: 94 536 + 6 504 = 101 040 kr/år 

Total månadskostnad kr/mån 

Passivhus: 
       

  
 = 8 420 kr/mån 

Skillnad i kr per månad 

9 295 – 8 420 = 875 kr 

Skillnad i % per månad 
   

     
 = 9,4 %  
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