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Förord 
Denna rapport är ett examensarbete som har genomförts vid Linköpings Universitet, Campus 
Norrköping på ingenjörsprogrammet i Byggnadsteknik, 180 hp. Examensarbetet som omfattar 16 
hp har gjorts i samarbete med NCC i Norrköping med handledaren Lars-Erik Fredriksson. 

Vi vill passa på att tacka vår handledare som dels har gett oss underlag för arbetet och svarat på 
frågor. Även ett stort tack till Hans Eek som ställde upp på en intervju. Slutligen vill vi tacka 
NCC för möjligheten att ha fått genomföra vårt examensarbete hos dem.  

 

Norrköping, juni, 2010
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Sammanfattning 
Under de senaste åren har energianvändning blivit en allt mer viktigare fråga för byggbranschen. 
Alla inblandade vet i princip varför det ska byggas energisnålt men frågan är hur det ska göras 
och när revolutionen ska ske. Passivhus är ett alternativ för bostadshus i olika former och därför 
går denna rapport ut på att förklara hur bra konceptet håller sig jämfört med traditionella hus. 
Rapporten går även ut på att sammanställa alla problem som NCC har i produktion av passivhus 
samt de utmaningar de har framför sig med avseende på utveckling.  

Våra slutsatser bygger på erfarenheter och referenser från NCC samt en telefonintervju med 
arkitekten Hans Eek. Det vi har grundat våra slutsatser på är främst energianvändning och 
kostnader för både NCC och för de boende. 

Vi har i rapporten dragit slutsatsen att konceptet är mer än lönsamt för byggbranschens 
utveckling och även ett måste med hänsyn till EU:s direktiv om energianvändning i framtiden. 
För att då framtiden ska ljusna för konceptet passivhus krävs bredare kunskap och mer samarbete 
i form av utbildning och kommunikation mellan alla parter i processen dvs. beställare, arkitekter, 
konstruktörer, entreprenörer och underentreprenörer. 
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Abstract 
In recent years, energy has become an increasingly important issue for the construction industry. 
Everyone knows, in principle why houses with low energy consumption should be built but the 
question is how it should be done and when the revolution starts. Passive House is an alternative 
for residential buildings in various forms and therefore, this report will describe how well the 
concept stays compared with traditional houses. 
 
Our conclusions are based on experience and references from NCC and a telephone interview 
with the architect Hans Eek. We have based our conclusions mainly on energy use and the costs 
for both NCC and the consumers. 
 
The report concludes that the concept is more than viable for construction industry development 
and also a necessary point of view in the EU directive of energy use in the future. To brighten the 
future for the passive houses you need a wider knowledge and more cooperation in the form of 
education and communication between all involved in the process thus the clients, architects, 
designers, entrepreneurs and subcontractors. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Klimathotet är idag ett faktum och miljöfrågorna är därför något som kommer att styra 
byggbranschen i framtiden. De senaste EU-direktiven säger att hus skall ha en energiförbrukning 
nära noll år 20191. Med en sådan klar målsättning står därför branschen inför stora utmaningar. 
Täta hus som släpper igenom så lite värme som möjligt är en förutsättning för att minska 
koldioxidutsläppen vilket är en kritisk faktor vid uppvärmning av bostäder. Fokuseringen för att 
bygga hus för en så liten kostnad som möjligt skall flyttas till att bygga hus som under en längre 
tidsperiod skall generera lägre driftskostnader. Förutsättningarna för att detta skall bli ett aktivt 
tänkande och agerande inom byggsektorn är att de svenska lagstiftningarna följer EU-direktiven. 

I Sverige finns det tre stora miljöbovar vilket visas i nedanstående diagram om den inhemska 
energianvändningen2. Bostäder och service står för ungefär 39 % av förbrukningen vilket betyder 
att kategorin är den allra största. Dessutom är byggnadsstapeln den kategori där det finns bäst 
potential att förbättras och därför bör intresset för investering och satsning ligga där. 

 

 

Byggregler och framtida krav är dock inte de enda anledningarna till att byggbranschen bör satsa 
på klimatfrågor. Det förekommer också ökade energipriser i Sverige och har gjort så sen 70-talet. 
Samtidigt som de ökade energipriserna har byggbranschen inte lyckats tillräckligt bra med att 

                                                        
1 (Sveriges byggindustrier, 2010) 
2 (Energimyndigheten, 2009) 
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Figur 1: Inhemsk energianvändning 2009, TWh 
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effektivisera byggnaders energiprestanda3. Det är dock ett måste i framtiden för att branschen ska 
utnyttja sin fulla potential och sänka sin energianvändning och därmed bidra till klimathoten. 

Ett stort problem från dagens huskonstruktioner är att för stor andel av dess koldioxidutsläpp 
sker under driftsstadiet. Nedan ser vi figur 2 och 3 som visar ett traditionellt- respektive 
passivhus i dagsläget bidrar med koldioxidutsläpp under hela livscykeln4. 

 

 

 

En mer betydande förändring med vad energisnålare huskonstruktioner skulle bidra med är att 
andelen för driftsstadiet skulle minska märkbart. De andra två faktorerna kommer dock stå för en 
mindre ökning. Denna ökning beror på noggrannheten vid konstruktion och renoveringen. 
Omfattningen av koldioxidutsläpp är mindre vid energisnålare konstruktioner. 

Revolutionen av energisnåla hus har visserligen redan börjat och NCC är en av de entreprenörer i 
Sverige som har varit mest involverad i passivhusprojekt. Dock är erfarenheten relativt liten och 
därför behövs det ett stort engagemang, kunskaper och samarbete för att ta nästkommande steg. 
Som NCC själva säger måste de få med alla parter på tåget och få de att förstå vad som krävs för 
att nå målet5. Framtidens utmaningar ligger i att gå från de så kallade pilotprojekten till att öka 
industrialiseringen och prefabriceringen och därmed erfarenheten och kunskapen. 

Med EU-direktiven, klimathoten, de stigande energipriser och den ökade efterfrågan i ryggen 
måste entreprenörerna tillsammans med konsulter och myndigheter komma fram till nya 
lösningar som kan mäta sig med alla de kraven och förväntningar i framtiden. 

                                                        
3 (NCC, Varför bygga energisnålt?, 2010) 
4 http://www.slideshare.net/NCCcompany/ncc-om-energi-och-milj Access 2010-05-03 
5 (NCC, Varför bygga energisnålt?, 2010) 
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1.2 Syfte 
Syftet med examensarbetet är att studera hur passivhuskonceptet fungerar i teori och praktik, 
eftersom vi tror att detta är något som vi kommer att se mer av i framtiden. Först och främst ska 
vi undersöka definitionen av passivhusen och därefter studera vad det finns för skillnader jämfört 
med traditionella hus i avseende på produktion, energi och kostnader. 

Eftersom vi på förhand vet att definitionen av passivhusen medför nya och stränga krav kommer 
vi att se vad det innebär för NCC och branschens framtida utveckling. Vad som kommer att 
krävas av entreprenörer, konsulter och alla andra inblandade.  

1.3 Frågeställningar 
1. Hur lyder passivhusens krav och hur arbetar NCC mot dessa? 
2. Hur ser passivhusens klimatskal ut jämfört med traditionella? 
3. Vad finns det för problem och utmaningar i processen och vilka är lösningarna? 

1.4 Metod 
Detta examensarbete har först och främst gått ut på att söka information om ämnet, delvis från 
internet men mestadels från NCCs referenser som vi har tagit del av. Utöver informationssökning 
har vi även gjort enkla beräkningar på klimatskal där vi har jämfört U-värden. En intervju med 
arkitekten Hans Eek har även gjorts som avslutning på arbetet. 

1.5 Avgränsningar 
Vi har valt att inrikta oss på de referenser som NCC har, eftersom examensarbetet görs på 
företaget. Dock har vi gjort en lite mer överblickande intervju med Hans Eek som avslutning. 

1.6 Struktur 
Rapporten inleds med en bakgrund om arbetet och syfte samt metod och avgränsningar. Sedan 
följer fyra olika kapitel vilka benämns följande: 

1. Kriterier och krav 
2. Byggnadsmetoder och lösningar 
3. Ekonomi 
4. Diskussion 

I kapitlet om kriterier och krav skrivs det om alla de krav som följer definitionen av konceptet 
passivhus. Nästkommande kapitel förklarar mer djupgående hur husens konstruktioner är 
uppbyggda samt hur produktionsprocessen ser ut jämfört med traditionella hus. Det tredje 
kapitlet behandlar passivhusens ekonomi där ett räkneexempel från NCC redovisas. Rapporten 
avslutas med slutsatser och en överblick över hela examensarbetet.  
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2 Kriterier och krav 
Ett passivhus är ett hus som inte kräver något konventionellt uppvärmningssystem som till 
exempel radiatorer. Kärnegenskaperna för att ett passivhus ska fungera är istället en kraftig 
värmeisolering, en lufttäthet samt en väldigt bra ventilation. Värmen kommer från människor, 
apparater, belysning och solinstrålning och omsätts med hjälp av ventilationen.  

I detta kapitel ska det redovisas om de krav och rekommendationer som berör och definierar 
passivhuskonceptet. Det kommer även jämföras med de anspråk som BBR har för traditionella 
hus och bostäder för att få en klarare bild. 

2.2 Allmänna krav från BBR 
Boverkets byggregler, kort BBR, står för alla lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd 
inom byggbranschen i Sverige. Boverket är en förvaltningsmyndighet och har således ansvar för 
den centrala administrationen av statliga stöd inom området6. Det som intresserar undertecknade 
är avsnitt 9 som behandlar energihushållning7.  

De senaste regeländringarna för avsnitt 9 i BBR trädde i kraft 1 
februari 2009 och skulle ersätta de gamla reglerna om 
energihushållning. Vi har valt ut de viktigaste kraven som omfattar 
bostäders energianvändning samt den genomsnittliga 
värmegenomgångskoefficienten. Dessa krav ligger sedan till grund 
för passivhusens dito. 

För att förenkla siffrorna är kraven indelade i två klimatzoner 
eftersom norra Sverige i regel behöver mer värme än de södra 
delarna av landet på grund av klimatet som råder (se figur 48). 

Energikrav för bostäder: 

Klimatzon  
Södra 110 kWh/m2, år 
Norra 130 kWh/m2, år 
 

 

                                                        
6 http://www.boverket.se/Om-Boverket/ Access 2010-04-12 
7 (BBR, 2009) 
8 (NCC, Lågenergikoncept bostäder, 2009) 

Tabell 1 Figur 4: Klimatzoner 
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2.3 Passivhusens krav 
För att begreppet Passivhus ska kunna användas måste husen uppfylla vissa krav och kriterier, 
för att säkerhetsställa kvaliteten. Med kraven ska behoven av tillförd effekt och energi för 
uppvärmning av byggnader minska. Byggnadens värmebehov skall också genomföras med 
fördelning via hygienluftsflödet vilket betyder det lägsta ventilationsflöde som krävs för 
brukarna och byggnaden. Vid utformningen av en byggnad ska ställda innemiljökrav och 
fuktskydd bli uppfyllda. Komfortkyla ska inte vara en nödvändighet vid nyproduktion av 
bostadsbyggnader.  

Passivhus är en form av lågenergihus som förväntas ha en bättre prestanda. Något som är tydligt 
är resurseffektiviteten som är olika energiformers kvalitet. Detta hanteras genom att se över den 
totala förbrukningen av köpt energi. Med köpt energi menas driftsel, varmvatten och värme. I 
nedanstående kapitelstycke redovisas de viktigaste kraven för passivhus9. Nedanstående krav är 
inte bara från NCC utan allmänt byggbranschen. 

2.3.1 Effektkrav 
Effektkrav för bostäder och lokaler: 

Klimatzon > 200 m2 < 200 m2 

Södra 10 W/m2, år 12 W/m2, år 
Norra 14 W/m2, år 16 W/m2, år 
 

 

2.3.2 Rekommenderat energikrav 
Vad gäller energin är de egentligen inga krav utan rekommendationer eftersom branschen 
fortfarande avvaktar erfarenheter. Värdena bör därför mer betraktas som medianvärden istället 
för maxvärden till skillnad från BBR:s energikrav för traditionella hus som är mer specifikt 
maxvärden som inte får understigas.  

För att få kalla husen passivhus bör dock dessa rekommendationer uppfyllas. Däremot behöver 
inte NCC lägga extra säkerhetsmarginaler i beräkningarna, eftersom de ska gälla normalt 
brukande då vissa brukare kan till exempel använda mycket mer varmvatten än andra. 

Energikrav för bostäder och lokaler: 

Klimatzon > 200 m2 < 200 m2 

Södra  45 kWh/m2, år 55 kWh/m2, år 
Norra  55 kWh/m2, år 65 kWh/m2, år 
 

                                                        
9 (NCC, Lågenergikoncept bostäder, 2009) 

Tabell 2 

Tabell 3 
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2.3.3 Övriga krav 
Utöver dessa viktiga krav och rekommendationer finns även krav på luftläckning, mätning, ljud 
och fönster.  

• Luftläckning genom klimatskalet får högst vara 0,30 l/s m2 när det råder tryck på 50 Pa. 
Detta ska jämföras med kravet på traditionella hus som är 0,80 l/s m2. 

• Ljud från ett ventilationssystem skall minst klara ljudklass B för ett sovrum samt 
undervisningsrum. 

• Energianvändning ska på månadsbasis kunna avläsas hushållsel, fastighetsel och 
värmeenergi för att kunna verifiera och utvärdera energin. 

• Tilluftssystemet efter eftervärme får högst vara 52 grader i luftdonen då tilluftssystemet 
används som värmebärare. 

• Det genomsnittliga U-värdet för byggnadens fönster får inte överstiga 0,9 W/m2 K 
inklusive karm, båge och glas. 

2.3.4 Jämförelser 
För att enkelt se skillnaderna mellan passivhus och traditionella hus ska 45 kWh/m2, år jämföras 
med 110 kWh/m2 vilket innebär en halvering av den totala energianvändningen i bostäder (se 
figur 510). I samma figur ses även jämförelser av täthetskraven. 

                                                        
10 (NCC, Lågenergikoncept bostäder, 2009) 
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2.3 Arbetsgång 
NCC arbetar med ett principiellt sätt för att uppnå en energieffektiv och miljöanpassad byggnad. 
De tekniska valen som görs vid projektering av påverkar husens energianvändning. Syftet med 
arbetsgången är att uppnå en så minimal energianvändning som möjligt samtidigt som att 
inomhusklimatet ska vara tillräckligt bra. Arbetsstegens innehåll beskrivs översiktligt nedan 
vilka syftar till energieffektivisering överlag. Alltså inte bara till passivhus utan till traditionella 
nybyggda hus även om stegen effektiviseras med intensivt vid passivhus. 

Med arbetsstegen och dess åtgärdsexempel nedan kan de på ett systematiskt och rationellt sätt 
jobba mot målet att uppnå energieffektivitet tillsammans med ett bra inomhusklimat. 

Reducering av värme- och kylbehovet 
Det första som behandlas är hur reducering av värme- och kylbehovet ska ske. Åtgärder på detta 
kan vara till exempel att ha mycket god isolering och hög lufttäthet samtidigt som den 
geometriska utformningen optimeras på bästa sätt. I och med ett bra klimatskal i form av mycket 
isolering beaktas även U-värdena på ett bra sätt.  

Köldbryggor bör självklart undvikas eftersom de medför ökar energiförbrukning. Exempel på 
köldbryggor kan vara balkonger, fönsteranslutningar och hörn i husen.  

Slutligen bör olika typer av ventilation jämföras genom energiberäkningar och LCC-kalkyler. 
FTX-system bör ha en temperaturverkningsgrad på över 80 %.  

Effektivisera elanvändningen 
Det andra steget i arbetsgången är att effektivisera elanvändningen. Exempel på åtgärder kan 
vara att behovsstyra luftflöden, värme och kyla, att noga planera belysningens omfattning, att 
använda ljusa färger inne i huset samt att välja bra vitvaror.  

Utnyttja solenergin 
Hur solenergin ska utnyttjas på bästa sätt beror på husens placering, geometriska utformningar 
och fönsterplacering. Möjligheter för dagsljusinsläpp ska ses över väldigt noga. 

Påverka brukarbeteendet 
För att kunna påverka beteendet hos brukarna dvs. de boende kan snålspolande armaturer, 
duschmunstycken och andra vattenförbrukande utrustningar installeras. 

Välj energikälla 
Det sista steget i NCCs arbetsgång är att välja energikälla. Det bästa sättet är att jämföra olika 
typer av uppvärmningskällor som till exempel värmepump, fjärrvärme, gas etc. Alternativen bör 
analyseras dur ett livscykelperspektiv. 
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2.3.1 Uppföljning 
Projekteringen för de lågenergihus vi studerat har oftast legat under eller jämns med 
passivhusens krav. Eftersom de flesta passivhusens byggslut är under året 2010 har inte någon 
uppföljning skett. Dock har några projekt byggts klart där uppföljning har skett. 

De referenser som visas är Oxtorget i Värnamo som började byggas 2005 och stod klart året 
senare samt Vargbroskolan i Storfors som byggdes 2006 och var färdigt 2008. Som diagrammet 
nedan visar så klarar både Oxtorget och Storfors sin beräknade energianvändning. Det ska också 
sägas att vid projektet Storfors beräknades energianvändningen till 30-50 kWh/m2år men är i 
diagrammet nedan uppsatt till det högre alternativet. Även uppföljningen av lufttätheten har varit 
lyckat. Den mörkblå stapeln nedan är vad som är beräknat och den ljusblå är uppmätt. 

 

 

Enligt BBR ska den verkliga energianvändningen redovisas för en tolvmånadersperiod inom två 
år. Uppföljningen kan dock ske på olika sätt där alternativen kan vara redovisning av köpt energi 
via räkningar eller mätningar av olika energislag och användare11.

                                                        
11 (NCC, Lågenergikoncept bostäder, 2009) 
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Figur 7: Uppföljning av energianvändning Figur 8: Uppföljning av lufttäthet 



Passivhus – en studie av framtidens boende 
2010-09-30 

 

9 
 

 

3 Byggnadsmetoder och lösningar 

3.1 Klimatskal 
I detta kapitel har undertecknade studerat och analyserat passivhusens klimatskal, utformning 
och installationer med hänsyn till energi och värmeegenskaper. Det som främst tas fram är 
klimatskalens U-värde, vilket innebär en viss byggnadsdels värmegenomgångskoefficient 
uttryckt i enheten W/m2K12. Värdena jämförs även med traditionella klimatskal där det 
diskuteras skillnader. 

För att beräkna detta har Rockwools U-värdesberäkning använts13. 

3.1.1 Utformning 
För att alla kriterier och krav ska kunna klaras av måste det finnas lösningar. Vad passivhusens 
koncept går ut på är att huset värms upp av kroppsvärme, elektriska apparater och belysning. 
Tillsammans med en välutformad ventilation så anses då husen vara passiva, dvs. att inga 
traditionella radiatorsystem existerar14. Lösningarna går då ut på att extraisolera husens 
klimatskärm vilket betyder det som skyddar inomhusmiljön mot väder och vind i form av 
väggar, tak, grund etc.  

När passivhus ska projekteras finns det vissa aspekter som måste tas hänsyn till. En av dem är 
husets omslutande area. I praktiken så blir det fler värmeförluster ju mer hörn ett hus har15. 
Anledningen till detta är att köldbryggor ökar och det blir svårare att få en bra täthet. I figurerna 
nedan visas hur läckage kan förekomma16. Passivhusen ska därför utföras med så enkla och 
kompakta former som möjligt för att undvika onödiga värmeförluster. Husen måste också ha ett 
större takutsprång än vanligt för att undvika för varmt inomhusklimat på sommaren. Eftersom 
solen står högre på sommaren och lägre på vintern löses det med ett längre takutsprång som 
avskärmar solen på sommaren men låter den samma lysa in mer på vintern. Fönsterplacering ska 
också ske med hänsyn till solinstrålning. 

                                                        
12 (BBR, 2009) 
13 http://www.rockwool.se/r%c3%a5d+och+anvisningar/u-v%c3%a4rdesber%c3%a4kning Access 2010-05-05 
14 http://www.ncc.se/sv/Projekt-och-koncept/Passivhus/ Access 2010-05-05 
15 (NCC, Lågenergikoncept bostäder, 2009) 
16 (Isover, 2007) 
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3.1.2 Täthet 
Tätheten är väldigt viktig i ett passivhus. Den fås genom en heltäckande plastfolie och den måste 
monteras utan några som helst fel. Utan tätheten är passivhusens funktion i princip förstörd. 
Denna plastfolie finns även i traditionella hus men är inte lika livsviktig som den är i detta fall. 
Därför är det nolltolerans på byggfel i produktionen. Det har även visats att monteringen av 
plastfolien är det mest tidskrävande arbetet på bygget. En anledning till det är att vid till exempel 
skarvningar måste det klippas och vikas ordentligt samtidigt som en rejäl tejpning måste ske (se 
figur 1117). Denna noggrannhet i byggandet är ett relativt nytt fenomen i branschen då det inte är 
lika viktigt i traditionella hus. Det faktum att brister och fel inte alltid syns med ögat utan måste 
upptäckas med provtryckning gör inte arbetet enklare. 

 

 

 

 
 

                                                        
17 (NCC, Lågenergikoncept bostäder, 2009) 

Figur 11: Fönstersmyg som har tätats med hjälp av tejp 

Figur 9: Luftström i ett otätt hus Figur 10: Luftström i ett tätt hus 
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3.1.3 Grundläggning 
Grundläggningen i passivhusen dimensioneras efter projektförutsättningarna. Grunden utförs i 
princip som vanligt med kantbalkar och en platta. Däremot är det stor skillnad på isoleringen 
som i ett passivhus inte får understiga 300 mm. En stor skillnad med passivhusens 
grundläggningar jämfört med traditionella är brytningen av köldbryggan. Kantbalken är alltså 
inte hopsatt med plattan, istället läggs det isolering mellan dessa. Det ska också sägas att grunden 
ser lite annorlunda ut beroende på typ av hus men detta är dock en vanligt förekommande 
konstruktion.  

En viktig aspekt att tänka på i projekteringen är tjälen i marken. Tjällyftning uppstår i marken 
när vatten sugs upp kapillärt från grundvattenytan samtidigt som kyla tillförs ovanifrån. I 
traditionella hus utnyttjas värmeläckage genom plattan för att skydda grunden men eftersom 
grundplattan i passivhus är mycket mer isolerad är värmeflödet genom plattan i princip lika med 
noll, vilket ger ökad risk för tjälning i grunden. Detta kan åtgärder med ökat grundläggningsdjup 
ner till ett tjälfritt djup i form av en källare samt kompletterande tjälisolering runt huset ungefär 
som en krage18. 

 

 

 

                                                        
18 (Eva Sikander, 2009) 

Material d (mm) λ (W/mC) Material d (mm) λ (W/mC) 
Markskiva 300 0,037 Styrofoam 250 0,034 
Betongplatta 100 1,7 Betongplatta 100 1,7 
Golvbeläggning 15 0,14 Golvbeläggning 15 0,14 
Beräknat U-värde (W/m²C): 0,097 

 

Beräknat U-värde (W/m²C): 0,111 

Tabell 4: Grund i passivhus 

Tabell 4: Passivhus grund Tabell 5: Traditionell grund 

Figur 12: Passivhus grund 
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3.1.4 Ytterväggar 
Vid dimensionering av ytterväggar finns det skillnader vad gäller småhus och flerbostadshus. 
Men huvudprincipen är att de byggs med en fasadbeklädnad, en isolerad bärande och 
stabiliserande stomme, ett mellanliggande isolerat skikt samt ett isolerat installationsskikt. 
Skillnaden mellan de olika husen är att den bärande stommen i flerbostadshus sitter i det 
mellanliggande skiktet alternativt i installationsutrymmet. Plastfolien som beskrevs i 
kapitelstycket om täthet ska läggas mellan det mellanliggande skiktet och installationsskiktet.  

 

 
Ska jämförelser med traditionella ytterväggar göras är det en stor skillnad. Själva materialet är 
dock det samma. Istället är det mängden material som är skillnaden där den totala dimensionen 

nästan är dubbelt så stor som i traditionella väggar. I detta fall har U-
värdet mer än halverats vilket måste ses som väldigt lyckat.  

När det ska dras ledningar för el och dosor är det viktigt att inte skära 
igenom plastfolien. Därför finns det i passivhus alltid ett 
installationsutrymme på minst 45 mm närmast insidan. Runt 
ledningarna fylls det även med isolering. 

Material d (mm) λ (W/mC) Material d (mm) λ (W/mC) 
Träpanel 50 0,14 Träpanel 22 0,14 
Extralager med skiva 10 0,14 Minull 45 0,037 
Minull 120 0,037 Träreglar 45 0,14 
Träreglar 45 0,14 Minull 145 0,037 
Skalmursskiva 195 0,034 Plastfolie 0,20  
Plastfolie 0,20  Minull 45 0,037 
Minull 120 0,037 Träreglar 45 0,14 
Träreglar 45 0,14 Gipsskiva 13 0,25 
Gipsskiva 13 0,25  
Beräknat U-värde (W/m²C): 0,09 

 

Beräknat U-värde (W/m²C): 0,20 

Tabell 6: Passivhus yttervägg Tabell 7: Traditionell yttervägg 

Figur 13: Passivhus yttervägg 
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3.1.5 Tak 
Taken i passivhusen kan vara av olika slag som sadel-, pulpet- eller parallelltak. De två 
förstnämnda är dock relativt lika i deras uppbyggnad där lösullen brukar ligga på 500 mm med 
ett förstärkningslager av isolering nedanför. 

 

 

Solfångare på taken är vanligt när det kommer till passivhusen. Tack vare solfångarna kan 
energianvändningen enkelt sänkas. För en normal lägenhet krävs ungefär 4,5 – 5 m2 
solfångararea vilket har beräknats av NCC19. Energin som fås genom solfångarna används till 
användningen av tappvarmvatten där man ofta ämnar halvera denna energianvändning.  

 

                                                        
19 (NCC, Lågenergikoncept bostäder, 2009) 

Material d (mm) λ (W/mC) Material d (mm) λ (W/mC) 
Lättreglar  0,14 Lättreglar  0,14 
Lösull 500 0,042 Lösull 400 0,042 
Plastfolie 0,20  Plastfolie 0,20  
Minull 70 0,037    
Beräknat U-värde (W/m²C): 0,096 

 

Beräknat U-värde (W/m²C): 0,107 

Tabell 8: Passivhus tak Tabell 9: Traditionellt tak 

Tabell 14: Passivhus tak 
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3.2 Ventilation 
Det finns olika metoder för att ventilera ett traditionellt hus. Det äldre systemet kallas 
självdragsventilation som ger huset luft genom otätheter. Ett annat system som är relativt vanligt 
i traditionella hus är frånluftsventilation där det finns en ständigt aktiv fläkt som skapar ett 
undertyck i huset. Undertrycket medför att luften tar rätt väg när den passerar in och ut genom 
huset. Tilluften i detta ventilationssystem tas också in genom otätheter och ventiler. Regelbundet 
byte av filter måste också ske så effektiviteten håller sig. Annars kan luftväxlingen bli 
otillräcklig.  

I passivhus är dock det enda ventilationssystemet FTX vilket innebär att från- och tilluft 
återvinns med hjälp av en värmeväxlare. 

3.2.1 FTX-system 
Med FTX-system menar man att från- och tilluft återvinns. Systemet kan tillföra stora mängder 
ventilationsluft. Den är även energieffektiv och är inte beroende av uteklimatet. 

Ventilationssystemet är uppbyggt på så sätt att frisk luft utifrån når ett ventilationsaggregat inuti 
huset där luften sedan värms upp med hjälp av en värmeväxlare tillsammans med gammal 
varmluft. Den gamla varmluften kommer från inomhusmiljön i form av människor som vistas 
där, tekniska apparater som till exempel spisen och datorn, belysning samt solinstrålning som 
kommer genom fönster. Värmeväxlaren tar alltså hand om den gamla luften så när den går ut ur 
huset har luften lämnat kvar värmen till den friska luften som kommer in. Traditionella radiatorer 
existerar inte och behövs heller inte då det i aggregatet finns ett litet elektriskt 
eftervärmningsbatteri som tillför kompletterande värme genom ventilationssystemet. Detta kan 
behövas under de allra kallaste dagarna på året. 

Det finns dock vissa problem att ta i hänsyn för när väljer att installera ett FTX-system. Det 
första är att ljudnivån kan vara påtaglig och att systemet är känsligt för nedsmutsning. Detta 
innebär att man ofta måste se över systemet efter behov av underhåll. På nästa sida följer en 
bildbeskrivning20. 

Temperaturverkningsgraden bör vara ≥ 80 %. 

 

 

 

 

                                                        
20 http://www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/Din-ovriga-energianvandning-i-hemmet/Ventilation/FTX-system/ 
Access 2010-05-19 
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Systemet fungerar på så vis att frisk luft strömmar in (1) där den kalla luften värms upp i en 
värmeväxlare med hjälp av den utströmmande värmeluften (2). Den uppvärmda luften fördelas 
sedan in i huset (3). Den gamla inneluften tas upp från kök och badrum och leds därefter ut i 
separata kanaler genom huset (4). Frånluften har lämnat sin värme till den nya luften via 
värmeväxlaren och lämnar sedan huset (5). 

Figur 15: FTX-system 



Passivhus – en studie av framtidens boende 
2010-09-30 

 

16 
 

 

3.3 Produktionserfarenheter 

3.3.1 Utmaningar 
Tekniken bakom produktion av passivhus skiljer sig inte anmärkningsvärt från produktion av 
traditionella hus. Det behövs mer isolering och ett tätare klimatskal än vanligt men inga nya 
materialtyper eller installationer. Det som dock är en utmaning är att få ner kostnaderna och tiden 
samtidigt som noggrannheten blir allt viktigare. Därför är det viktigare än någonsin att samla in 
erfarenheter och återföra kunskapen från projekt till projekt för att kontinuerligt utveckla och 
förbättra hela processen i form av arbetsmetoder och tekniska lösningar. De flesta hus som NCC 
byggt har varit platsbyggda. Anledningen till detta är tätheten som är extremt viktig.  

Produktionsprocessen medför en del risker när man utför ett arbete med ett lågenergikoncept. Vi 
har valt att presentera de mest betydande riskerna som man bör hålla uppsikt över när ett 
passivhus byggs. I tabellen nedan ses olika typer av risker. Sannolikheten att denna risk inträffar 
samtidigt som den får konsekvenser i skala 1-5. Risktalet är sedan en multiplikationsprodukt av 
S och K för att rangordna riskens betydelse för projekteringen. Enligt tabellen ligger de största 
riskerna i projekteringsprocessen och kommunikationen. Riskanalysen är utförd av NCC21. 

 RISK Sannolikhet 
S = 1 - 5 

Konsekvens 
K = 1 - 5 

Risktal 
RT 

1 Brist på kunskap. 5 5 25 
2 Man tror sig veta. 5 5 25 
3 Helhetssyn saknas. 5 5 25 
4 Det saknas tid för planering. 5 5 25 
5 Avsaknad av erfarenhetsåterföring. 5 5 25 
6 För lite information når fram till de boende. 4 4 16 
7 Otillräcklig kunskap hos projektdeltagare. 4 4 16 
8 Inte uppnå täthetskraven vid produktion. 3 5 15 
9 Beständighet på täthet (ex tejp). 3 5 15 
10 Risk för kondens. 3 5 15 
 

 

Utmaningar sammanfattat: 

• Få ner tidplanen utan att kostaderna ökar. 
• Få in mer standardlösningar i projekten. 
• Få alla parter på bygget att lära sig om konceptet. 
• Samordna kunskaper om passivhuskonceptet. 

                                                        
21 (NCC, Lågenergikoncept bostäder, 2009) 

Tabell 10: Riskanalys 



Passivhus – en studie av framtidens boende 
2010-09-30 

 

17 
 

 

3.3.2 Lösningar 
För att studera lösningarna NCC använts sig av har undertecknade analyserat rapporter och 
presentationer av produktionserfarenheter för ett par projekt. De referenser vi har tagit del av är 
Oxtorget, Stierncrona, Vargbroskolan och Hamnhuset. Projektets detaljer redovisas i bilaga 1. 

Vid tre av fyra projekt provbyggde de väggar alternativ en bod på plats som alla inblandade var 
med och studerade. Resultatet av detta var att antalet frågor och funderingar minskade under 
produktionen. Framförallt kunde de studera plastfoliens täthet. Detta har kunnat komprimera 
tidplanen samtidigt som noggrannheten har varit prioriterad. 

Även utbildningar ägde rum i samband med produktionen som behandlade passivhusens 
uppbyggnad, erfarenheter från tidigare byggen, konceptet i allmänhet och om täthet samt 
fuktsäkert byggande. Dessa utbildningar har visat sig vara mycket positiva bland både ledningen 
och yrkesarbetare. Ibland har även extern experthjälp anställts för att underlätta. Det har 
dessutom utsetts en täthetsansvarig vid varje projekt vilket har medfört att kommunikationen 
mellan alla parterna på bygget har förbättrats avsevärt.  

I projektet Portvakten har en hög grad av byggelementen varit prefabricerade i form av 
träväggar. Det har dock fungerat bra eftersom mycket mer arbete lades ner vid projekteringen. 
Väggarna provtrycktes först på fabrik och sedan som kontroll under produktionen för att 
resultatet av tätheten skulle bibehållas. 

Övriga åtgärder för att klara utmaningarna har varit checklistor vid olika arbetsmoment där det 
enkelt kan ses vad som gjorts och vad som återstår. Fler möten än vanligt har även förekommit 
där alla har fått reda på information om resultat etc. Allt detta har ökat lagandan på bygget vilket 
har medfört ett bättre resultat. Den positiva lagandan, nyfikenheten om nya utmaningar samt 
teknik och kunnande har lagt en väldigt bra grund för framtiden. 

Lösningar sammanfattat: 

• Utbildning av all personal. 
• Provbyggt yttervägg eller bod på plats i syfte att studera. 
• Extra checklista. 
• Fler möten mellan alla parter. 
• Ökad kommunikation på byggplatsen. 
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4 Ekonomi 
Kostnaden för ett hus är naturligtvis en viktig del i processen. De flesta tror förmodligen att ett 
passivhus är dyrare att bygga en ett traditionellt hus. Det är delvis rätt eftersom merkostnaden i 
form av till exempel mer material har enligt referenser hamnat på 10 % beroende på 
projektstorlek etc. Däremot är en av principerna med passivhusen att dra mindre i drift, vilket 
leder till mindre kostnader i långa loppet. Det kan alltså sägas att investeringskostnaden är något 
högre än traditionellt medan återbetalningstiden blir kortare.  

Viktigt att poängtera är även att de hittills byggda husen är såkallade pilotprojekt, vilket betyder 
att de är bland de första som producerats under konceptet passivhus i Sverige. Eftersom 
erfarenheten ökar i takt med produktioner är det mer intressant och relevant att utvärdera 
kostnaderna efter en längre tid av byggande. 

Investeringskostnaderna för passivhus jämfört med ett traditionellt hus skiljer sig när man 
använder sig av mer isolering. Byggtiden ökar med att noggrannheten vid förtätningar av 
byggnaden samt vid installation av bättre och tätare fönster med lägre U-värde än vanligt. 
Installationer av radiatorsystem som vid traditionellt konstruerade hus existerar inte. Detta 
tillsammans med det lägre energibehovet vid driftsfasen styrker det faktum att 
återbetalningstiden på den högre investeringskostnaden kan vara snabbt insparad. Faktum är att 
LCC-beräkningar gjorda på ett lågenergihus i Göteborg visar att det inte är dyrare att bygga ett 
passivhus sett över hela första året på grund av de låga driftkostnaderna22. 

Den största bidragande faktorn för att det är dyrare att konstruera ett passivhus under 
produktionsprocessen är den längre byggtiden. Orsaken är den större noggrannhet som fodras vid 
förtätningar. Den höga lufttätheten är en nödvändighet för att klara de byggkrav som ställs på ett 
passivhus. Den högre noggrannheten leder dock till färre byggfel och felkostnader som gynnar 
både NCC och brukaren av husen. 

Nedan ser man en överblick över faktorer som påverkar kostnader vid konstruktion av passivhus 
jämfört med en traditionellt konstruerad husbyggnad23. 

+ Mer material – Inget radiatorsystem 
+ Dyrare komponenter – Mindre komponenter 
+ Solavskärmning – Lägre anslutningsavgifter 
+ Fler mantimmar på bygget  – Lägre felkostnader 
+ Mer tid för planering – Mindre underhåll 
+ Pantbrev, moms, kreditivkostnader etc. – Halverad energianvändning under driftskedet 

                                                        
22 (Bolminger, 2007) 
23 (NCC, Varför bygga energisnålt?, 2010) 
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4.1 Kostnader 
Projektet Stierncrona i Beckomberga, Stockholm var NCCs första passivhus i egen regi, vilket 
betyder att NCC är byggherre och har själva finansierat projektet. Flerbostadshusen började 
byggas våren 2009 och inflyttning ska ske våren 201024. 

För att få en bra bild av passivhus respektive traditionellt hus visas nedan beräkningar gjorda av 
NCC för både passivhus samt traditionellt hus. 

 Energianvändning (kWh/m2, år) Procent (%) 
Värme: 12,15 27 
Varmvatten: 18 40 
El: 14,85 33 
Totalt: (exkl. hushållsel) 45 100 
 

 
I nedanstående tabell ställs två lägenheter på 85 m2 mot varandra. Lägenheten i passivhuset är 
från Stierncrona i Beckomberga och den traditionella uppskattas vara en likvärdig lägenhet på 85 
m2 byggd av NCC år 2006. Det som har beräknats är energianvändning för drift av lägenheten.  

 Passivhus (kWh/år) Traditionellt (kWh/år) Differens (kWh/år) 
Hushållsel 2 975 3 800 825 
Driftsel 1 275 121 – 1 154 
Tappvarmvatten 1 530 2 586 1 056 
Uppvärmning 1 020 5 307 4 287 
Totalt: 6 800 11 814 5 014 
 

                                                        
24 (Brunnberg, 2009) 

Tabell 11: Beräknad energianvändning för Stierncrona 

Tabell 12: Beräknad energianvändning för drift 
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I tabellerna nedan är kostnaderna beräknande med siffror som kommer från antaganden från 
NCCs sida där de räknat med ett elpris på 1,2 kr/kWh och ett pris för fjärrvärme på 0,8 kr/kWh. 
Det ska dock sägas att bostadsföreningen i fråga har andelar i vindkraftverk och enbart köper 
miljömärkt el där priset på el samt fjärrvärme ligger på 1,0 kr/kWh respektive 0,6 kr/kWh. Det 
betyder att nedanstående kostnader ska sänkas ytterligare för passivhusen. Vi har dock valt att 
räkna på samma priser för att få en klarare bild.  

 Energianvändning (kWh/år) Pris (kr/kWh) Kostnad (kr/år) 
Hushållsel 2 975 1,2 3 570 
Driftsel 1 275 1,2 1 530 
Tappvarmvatten 1 530 0,8 1 224 
Uppvärmning 1 020 1,2 1 224 
Totalt:   7 548 
 

 

 Energianvändning (kWh/år) Pris (kr/kWh) Kostnad (kr/år) 
Hushållsel 3 800 1,2 4 560 
Driftsel 121 1,2 145 
Tappvarmvatten 2 586 0,8 2 069 
Uppvärmning 5 307 1,2 6 368 
Totalt:   13 142 
 

 
Slutsatser som kan dras av dessa siffror är då att energianvändningen och därmed kostnaderna 
har nästintill halverats vilket måste ses som väldigt lyckat.  

 

 
 

Tabell 13: Beräknade kostnader för Stierncrona 

Tabell 14: Beräknade kostnader för referenshus 
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5 Slutsatser 
Efter att ha studerat ämnet passivhus anser vi med stöd av både siffror och hopp om framtida 
utveckling att konceptet är mer än lönsamt för NCC och byggbranschen men även för husens 
boende. Grunden till passivhusens framtid kan inte vara bättre med tanke på de stigande 
energipriserna, en stor uppmärksamhet kring klimatproblemen samt den teknik, kunskap och 
erfarenhet som branschen har. Nedan ses ett diagram för passivhusens senaste tio år25. 
Ambitionen och förhoppningen är självklart att NCC ska fortsätta att utveckla sitt arbete med 
energifrågorna där passivhusen är en stor del i arbetet. 

 

 

Passivhusens koncept är aktuellt både för länder med ett kallt och varmt klimat. Anledningen till 
detta är att värme- och kyleffekten minskar. En förutsättning med låga räntor är en attraktiv 
faktor för att bygga passivhus. 

Politiker och allmänheten har en stor betydelse för marknaden. Politikernas medvetenhet om att 
passivhusen främjar miljön på långsikt är en förutsättning för att byggandet skall ta fart världen 
över. Ser man till hur verkligheten ser ut idag så ökar energikostnaderna. Klimatproblemen 
diskuteras aktivt och är en bidragande faktor för nytänkande. Politiker och allmänheten har börjat 
få upp ögonen för problematiken som har medfört att byggnationen av passivhus börjar tillta.

                                                        
25 (NCC, Varför bygga energisnålt?, 2010) 
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Figur 16: Antal passivhuslägenheter 2002 - 2009 
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5.1 Utmaningar och problem 
De nackdelar som finns är inte många. En av dem är att investeringskostnaden för ett passivhus 
har beräknats till ca 10 % vilket bör studeras närmare då det helt är specifikt för varje projekt. 

Som riskanalysen visar ligger de största riskerna i projekteringsprocessen och i 
kommunikationen vilket kan leda till ineffektivitet mellan olika parter.  

Utmaningar som har uppstått i produktionen har bland annat varit tidplanen. Det har tagit längre 
tid att bygga husen eftersom noggrannheten är viktigare än någonsin. Om detta ses som ett 
problem kan dock diskuteras eftersom det knappast är något negativt med noggrannhet så pass 
tidigt i utvecklingsstadie. Det allra mest tidskrävande arbetsmomentet har varit att få plastfolien 
tät. 

Hur stor energianvändningen kommer att vara för ett passivhus beror bland annat på brukarna 
dvs. de som bor i husen. Där behövs därför en kartläggning av deras beteende och hur mycket 
kunskap de har etc. Studier har däremot gjorts gällande hur nöjda de boende i passivhusen är där 
resultaten har varit positiva26. 

5.2 Erfarenheter och lösningar 
Av de passivhusen som NCC producerat har mycket erfarenhetsåterföring skett i form av 
rapportskrivande, intervjuer och presentationer inom företaget. Det har varit viktigt för 
produktionsprocessen och kommer att vara viktigt för passivhusens utveckling om tidplanen ska 
komprimeras och kostnaderna hållas nere eller till och med sänkas.  

Utbildning av både produktionsledningen och yrkesarbetare innan varje specifikt projekt har 
fallit ut bra och det bör NCC fortsätta med eftersom det skapar en trygghet byggd på kunskap om 
hela konceptet vilket har lönats sig i längden. I vissa fall har expertstöd anlitats. 

Som lösning på de utmaningar gällande arbetsmomenten och som del av utbildningen har varit 
att provbygga väggar och ibland även en passivhusbod vid sidan av bygget som alla inblandade 
kunnat studera. Det gav mer klarhet och minskade antal frågor när själva bygget satte igång. 

Uppföljningen av energianvändningen har varit positiv där både projekt Oxtorget och Storfors 
har klarat sina energiberäkningar i projekteringsstadiet.  

Även i projekteringsstadiet har man lyckats återföra erfarenheter i form av inhämtning av 
kunskap från tidigare byggen, studieresor samt energiberäkningar och inneklimatsimuleringar i 
tidiga skeden. Det har även tagits fram m tydliga metodbeskrivningar än vanligt i projekten. 
Dock kan det förbättras.  

                                                        
26 (NCC, Varför bygga energisnålt?, 2010) 
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5.3 Framtiden 
För att framtiden ska ljusna för konceptet passivhus krävs mer kunskap. Det största problemet i 
projekteringen är enligt Hans Eek brist på kunskap och samarbete. Det gäller även för beställaren 
och om beställaren besitter okunskap kommer beställaren heller inte beställa passivhus. Enligt 
Hans Eeks erfarenheter brukar beställaren tro att passivhus är något nytt. De tror ofta att 
konceptet är krångligt och därför faller troligtvis en del potentiella beställningar bort och 
eftersom detta påstående är felaktigt bör detta ses lite som ett misslyckande. Beställaren behöver 
alltså mer kunskap om ämnet och efter det kan revolutionen inför framtiden börja.  

För NCC gäller det som dem redan varit inne på. Nämligen att få alla parter med på tåget och 
förstå vad som krävs för att nå målet. Även där krävs stor kunskap om konceptet. NCC har i 
dagsläget redan samlat på sig en del erfarenheter och mycket kunskap. Dock behövs en bredare 
kunskap hos deras konsulter i form av arkitekter och konstruktörer och underentreprenörer att ha 
samma kunskap. 

Gå från pilotprojekt till ”main stream” är en annan utmaning NCC har framför sig och den löses 
på bästa sätt genom att hitta robusta, enkla och standardiserade produktionslösningar. Därför 
måste industrialiseringen och prefabriceringen öka.  

Enligt Hans Eek ska alla nybyggda hus vara av passivhusstandard år 2020. 5 % av de hus som 
byggs i nuläget är passivhus vilket han anser är alldeles för dåligt med tanke på 100 % -målet om 
10 år. Dessutom finns det planer på att rusta upp bostäder till passivhus krav. Därför är en 
fortsatt energiutveckling ett måste inom byggbranschen och hos NCC. 

Trots dessa gråa siffror finns ändå förhoppningar om att fler ska få upp ögonen för passivhus 
konceptet. Därmed breddas kunskapen vilket leder till fler byggen landet runt och en bättre 
framtid för de boende i ett mer långsiktigt perspektiv. 
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Bilaga 1. Referenshus från NCC 
 

Portvakten, Växjö 

 
Byggherre Hyresbostäder i Växjö 
Entreprenadform Totalentreprenad 
Typ av hus 2 Punkthus 
Byggstart 2008 
Byggslut 2009 
Beräknad energianvändning 38 kWh/m2år 
 

Stierncrona, Stockholm 

 
Byggherre NCC Boende 
Entreprenadform Totalentreprenad 
Typ av hus Flerbostadshus, 5 stadsvillor 
Byggstart 2008 
Byggslut 2010 
Beräknad energianvändning 45 kWh/m2år 
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Oxtorget, Värnamo 

 
Byggherre Finnvedsbostäder, Värmano 
Entreprenadform Partnering 
Typ av hus Radhus, 5 hus 
Byggstart 2005 
Byggslut 2006 
Beräknad energianvändning 45 kWh/m2år 
 

Vargbroskolan, Storfors 

 
Byggherre Storfors kommun 
Entreprenadform Generalentreprenad 
Typ av hus Skola 
Byggstart 2006 
Byggslut 2008 
Beräknad energianvändning 30 - 50 kWh/m2år 
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Bilaga 2. Telefonintervju med Hans Eek 
 

Hans Eek arbetar som arkitekt 
och har sedan unga år haft ett 
stort intresse av miljöfrågor. 
Han tilldelades år 2003 
Göteborgs internationella 
miljöpris tillsammans med den 
tyska byggnadsfysikern 
Wolfgang Feist. Hans Eeks 
erfarenheter och forskning 
ligger till grunden för 
begreppet passivhus. 

 

Karriär. 

Hans var med och grundade Efem arkitektkontor AB i Göteborg 1974. Efem står för betydelsen 
av erfarenhet, ekologi, estetik, energi och ekonomi. Just ekologin arbetade man med för att få 
med i planeringen. Hans säger att ekologi är en del av biologin och det är ett sätt att beskriva 
verkligheten. 

Den del av forskning som Efem fokuserade på var att definiera ekosystemet. Då observerar man 
in- och utflödena samt de lokala kretsloppen inom det aktuella ekosystemet. När man pratar om 
ekologiskstad så menar Hans att man kan ta en ö som t.ex. Manhattan i New York. Där kan man 
lätt se över in- och utflöden och vad som sker med vatten, avlopp och energi. Man skall även se 
vad som produceras och vad som importeras på den aktuella platsen. Forskningen bidrog till 
några av grunderna för naturresursförslaget som kom under mitten av 1980-talet. 
Naturresursförslaget som i sin tur bygger på den byggnorm vi har idag medför att Efem har ett 
starkt inflytande i svensk byggindustri. 

Hans har sedan en lång tid ritat hus och han berättar om sitt första hus som han skulle rita för en 
äldre kvinna. Detta var som ett demostrationsprojekt med solfångare och stenmagasin. Huset var 
utöver detta utrustat med två fläktar, där en skulle dra ner solvärmen och den andra skulle 
distribuera ut värmen. I huset installerade man även en värmepump som gjorde varmvatten samt 

Figur 17: Hans Eek 
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åtta stycken spjäll som man manövrerade via en reglercentral. Detta var ett aktivt 
solvärmesystem men blev alldeles för komplicerat för en normal brukare att leva i. 

När Hans senare skulle gå vidare till sitt nästa husprojekt så hade han tagit med sig sina 
erfarenheter från föregående projekt. Han skulle nu rita hus för en familj och den nya idén var att 
konstruera utan varken fläkt eller pump. Huset skulle stå för ett nytt koncept där man använde 
sig av passiv solvärme. Detta innebar att man tog vara på och lagrade den solvärme som kom in 
genom fönster och stomme. För att genomföra detta så slog Hans ihop sig med Bertil Solbräcke. 
Bertil var ung ingenjör som hade tillgång till dator där man kunde beräkna inomhusklimatet. 
Hans och Bertil började titta på liknande projekteringar som hade utförts i USA. När man 
började räkna på arbetet så kom man fram till sanningen att vi i Sverige ligger på en annan 
breddgrad än Arizona öknen. Detta gav annorlunda förutsättningar och för att kunna fullfölja 
projektet så måste man se till att hålla transmissions-, ventilations- och avloppsförlusterna från 
huset så låga som möjligt. Resultatet blev att det 174 m2 stora huset förbrukar 2500 kWh/år för 
uppvärmning med motsvarande 250 liter olja. Man konstaterade att det fungerade att tänka på 
förlusterna första hand. 

Efter framgången så tog Hans på sig ett projekt i Karlstad 1984 där det var 16 familjer som hade 
gått samman och ville bo på ett mer miljövänligt sätt. Hans fick i samband med detta ett bidrag 
ifrån byggforskningsrådet för att utveckla passiv solvärme. När projekteringen stod färdig så 
utförde man mätningar som visade sig att ett hus på 120 m2 förbrukade 2100 kWh/år med 
motsvarande 210 liter olja för uppvärmning. 

Året efter 1985 ingick Hans i ett Tysk-Svenskt samarbete där man bland annat byggde 11st 
lägenheter i Halmstad. Dessa formades med svensk byggteknik och tyska ventilationssystem. 
Detta skapade ett fortsatt samarbete med tyskarna. Hans fick i uppgift av tyska byggministeriet 
att rita ett hus där målsättningen var att 25 kWh/m2 varje år i uppvärmning. I dessa sammanhang 
träffade han en tysk byggnadsfysiker vid namn Wolfgang Feist. Han studerade på LTH i Lund 
och började titta på de hus som bland annat Hans hade ritat. Detta medförde att han själv byggde 
sig ett radhus med fyra lägenheter i tyskland. Under denna tid hade Hans och Wolfgang ett aktivt 
samspråk och man pratade mycket om passiv solvärme. Man kom fram till att det inte fanns 
någon anledning att prata om solvärme i de nordliga länderna utan de började tala passivhus 
varifrån begreppet kommer ifrån. Samarbetet mellan Hans Eek och Wolfgang Feist gjorde att 
man fick ta emot utmärkelsen Göteborgs internationella miljöpris året 2003. 

Hans börjar prata lite inomhuskomforten och olika egenskaper hos ett passivhus. Han berättar att 
han under den kalla vinterperioden året 2010 ringt runt till olika brukare av passivhus och stämt 
av ifall de har en trivsam inomhuskomfort trotts det kalla klimatet. Brukarna upplevde denna 
som mycket bra. Till och med bättre än grannarna som levde i en traditionellt konstruerade 
huskonstruktioner. Vi undrade ifall det finns några kända begränsningar med att leva i ett 
passivhus jämfört med ett traditionellt konstruerat hus? 
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‐ Nej inte alls. Det är snarare lättare att bo i ett passivhus för det är mindre mekaniska delar 
och mindre apparater helt enkelt. Den enda apparaten man behöver ha i ett passivhus är 
en värmeväxlare för ventilationen. 

Projektering 

När vi börjar prata om problematiken som dyker upp under projekteringsskedet så menar Hans 
att det är okunskapen och samarbetet som är de tydligaste problemen. Hans vill se att alla 
inblandade det vill säga konstruktörer, konsulter och arkitekter följer med genom hela 
byggprocessen men det fungerar inte så idag. Arkitekter och konstruktörer är för dåligt insatta i 
varandras arbete. 

‐ Just VVS-konsulten och arkitekten förstår inte varandra. VVS-konsulten anpassar 
ventilationssystemet efter den byggnaden som är föreslagen. Att man först skapar sig ett 
helhetsgrepp för att sedan gå ner på detaljer det är väldigt främmande och är ett stort 
problem idag. 

En hantverkares kunskaper om att bygga ett hus som är tätt är viktigt. Det är viktigt att en 
hantverkare har de rätta förutsättningar och arbetar på rätt sätt. När vi ställde frågan ifall 
prefabricerade material är att föredra för ett passivhus så avfärdade Hans det direkt. Fukthalten är 
lättare att behandla med prefabricerade material men den rätta tätheten går inte att få för det 
förekommer för mycket skarvar i prefabricerade material. 

När vi frågar Hans vad som behöver förbättras i projekteringen så kommer vi tillbaka till just 
kunskapen kring alla inblandade som verkar vara en central faktor kring den största 
problematiken. Men lika viktigt som att en hantverkare har de rätta kunskaperna så måste en 
arktitekt lära sig grunderna i en värmebalans- och effektberäkning så att man tydligt ser att 
exempelvis ett fönster släpper ut mycket mer energi än vad de tillför. Det är även viktigt att 
kunna göra en energibalans.  

Marknad och utveckling 

Ser man till nyproduktionen i Västra Götaland idag så är 5 % konstruerade efter 
passivhusstandard. Sverige har de senare åren haft svårt att hänga med länder som Tyskland, 
Österrike och Schweiz där utvecklingen vart betydligt bättre. Hans menar att 5 % är en för dålig 
siffra då vi år 2020 kommer införa en byggnorm som säger att 100 % av all nyproduktion skall 
utföras efter en passivhusstandard. 

Vi försöker komma fram till varför passivhus har haft en så dålig utveckling i Sverige de senaste 
åren. Vi undrar ifall Hans anser att lågkonjunkturen är en bidragande faktor. Han menar på att 
det inte finns något konkret underlag för den frågan men han tror själv att lågkonjunkturen 
tvärtom har haft en positiv inverkan. 
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‐ Folk tänker mer långsiktigt under svåra tider ekonomiskt. I ett passivhus bor du billigare 
under en längre tid än i ett vanligt hus. Det är lägre årskostnader även fast det kostar mer 
att bygga. 

När vi till sist börjar diskutera vad beställaren har för inställning till passivhus så menar Hans att 
de oftast är skeptiska till en början. Detta beror mest på okunskap. En beställare tror oftast att det 
är ny teknik. Detta är ju fel för det är ju befintlig teknik som har tillämpats i många år med 
framgång. Anledningen för detta tror Hans är att samhället är för dåligt insatta i vad energi och 
effekt är och vad det är som påverkar detta. 


