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Sammanfattning 
Syftet med detta projekt har varit att för Åhlin & Ekeroth Byggnads AB i Linköping 

jämföra skillnaden mellan de passivhus och de konventionella hus de byggt i 

bostadsområdet Lambohov i Linköping. Åhlin & Ekeroth var huvudentreprenör åt 

byggherren AB Stångåstaden i projektet. Avsikten med jämförelsen har varit att se de 

skillnader som finns mellan de olika hustyperna i konstruktion och 

produktionskostnad, samt skillnader i produktionen av husen och brukandet av dessa. 

Avgränsningen har gjorts till att innefatta Kv Isläget (passivhus) och Kv Isglassen 

(konventionella hus) i bostadsområdet Lambohov i Linköping. 

Källorna som använts i projektet är internethemsidor om passivhus, projektpärmen för 

det aktuella projektet samt intervjuer med personer som varit delaktiga från Åhlin & 

Ekeroth och de boende i bostadsområdena. 

De slutsatser vi har dragit i detta projekt för konstruktionen av de både hustyperna är 

att passivhusen var mer välisolerade. I övrigt var konstruktionen liknande för de båda 

hustyperna. Kalkyleringen av de olika kvarteren skilde sig inte avsevärt. Skillnaderna 

var att enhetstiderna för passivhusen var något längre och att materialkostnaderna var 

något högre på grund av en större mängd isolering. Stomdelarnas kalkylkostnader var 

mellan 20-30 procent högre för passivhus jämfört med de konventionella husen.  

Produktionen skilde sig mellan de två kvarteren vad gäller tidsåtgång för grundläggning 

samt isolering av väggar och tak. De boende i Kv Isläget och Kv Isglassen var båda nöjda 

med sin nuvarande boendesituation. Boendet för de som valt att bo i passivhus 

upplevdes problemfritt och de hade inte tvingats att ändra sin livsstil sedan de flyttade 

in ett passivhus.   
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Förord 
Den här rapporten handlar om en jämförelse mellan passivhus och konventionella hus. 

Vi vill tacka vår handledare Ulf Romås på Åhlin & Ekeroth för nerlagd tid och 

synpunkter på arbetet samt all personal från Åhlin & Ekeroth som hjälpt oss under 

arbetets gång. Till sist vill vi tacka de boende som ställt upp på att bli intervjuade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Examensarbete TNBQ11 Linköpings universitet 2010-09-19 
Björn Lidman, Hanna Tegnered                Högskoleingenjör inriktning Byggteknik  
 
 

3 
 

Innehåll 
1 Inledning............................................................................................................................................................... 4 

1.1Bakgrund ........................................................................................................................................................ 4 

1.2 Syfte .............................................................................................................................................................. 4 

1.3 Frågeställningar ............................................................................................................................................ 4 

1.4 Metod ........................................................................................................................................................... 5 

1.5 Avgränsningar ............................................................................................................................................... 5 

1.6 Källkritik ........................................................................................................................................................ 5 

2 Allmänt om Passivhus .......................................................................................................................................... 6 

2.1 Passivhus i Europa ........................................................................................................................................ 6 

2.2 Kravspecifikation för passivhus i Sverige ...................................................................................................... 7 

3 Konstruktionskrav ................................................................................................................................................ 9 

3.1 Tak ................................................................................................................................................................ 9 

3.2 Dörrar............................................................................................................................................................ 9 

3.3 Fönster .......................................................................................................................................................... 9 

3.4 Ytterväggar ................................................................................................................................................. 10 

3.5 Tjälisolering ................................................................................................................................................. 10 

3.5 Grund- och markisolering ........................................................................................................................... 11 

4 Förutsättningar för projektet ............................................................................................................................. 12 

5 Konstruktion ....................................................................................................................................................... 13 

5.1 Grundläggning ............................................................................................................................................ 13 

5.2 Ytterväggar ................................................................................................................................................. 15 

5.3 Tak .............................................................................................................................................................. 17 

5.4 Dörrar/fönster ............................................................................................................................................ 18 

5.5 Värme-, luft- och tappvatteninstallationer ................................................................................................. 19 

5.6 U-värden ..................................................................................................................................................... 20 

6 Kalkyl .................................................................................................................................................................. 22 

6.1 Kalkyl över konstruktionsdelar för respektive hustyp ................................................................................ 23 

7 Produktion .......................................................................................................................................................... 26 

8 Brukande ............................................................................................................................................................ 27 

9 Avslutning ........................................................................................................................................................... 28 

9.1 Slutsats ........................................................................................................................................................ 28 

9.2 Diskussion ................................................................................................................................................... 31 

 



Examensarbete TNBQ11 Linköpings universitet 2010-09-19 
Björn Lidman, Hanna Tegnered                Högskoleingenjör inriktning Byggteknik  
 
 

4 
 

1 Inledning 

1.1Bakgrund 

Åhlin & Ekeroth hade inte byggt några passivhus innan de år 2007 fick i uppdrag av AB 

Stångåstaden i Linköping att bygga 39 st radhuslägenheter varav 9 st i 

passivhusutförande, i bostadsområdet Lambohov i Linköping. Efter projektets slut har 

det inte utförts några utvärderingar av projektet. Det är ingen på Åhlin & Ekeroth som 

har insikt i detalj vilka skillnader som fanns mellan hustyperna och hur de boende nu 

upplever sitt boende efter inflyttning. Därför fick vi i uppdrag av Åhlin & Ekeroth att 

utvärdera skillnaderna som finns mellan de olika hustyperna samt intervjua de boende. 

Den användning de ser av detta projekt är att de kan se skillnaderna i detalj, vilket 

hjälper dem i framtiden om de ska bygga nya passivhus.  

 

1.2 Syfte 

Syftet med denna rapport har varit att jämföra skillnaderna i konstruktionen och 

produktionskostnad mellan passivhusen i Kv Isläget och de konventionella husen i Kv 

Isglassen. En utvärdering av boendet i de båda bostadsområdena har även utförts för 

att se hur de boende upplevde sitt boende.  

 

1.3 Frågeställningar 

De frågeställningar vi har ställt oss i detta arbete: 

 Vilka skillnader fanns det mellan passivhusen i Kv Isläget och de konventionella 

husen i Kv Isglassen när det gäller konstruktionen för grundläggningen, ytterväggar, 

yttertak, dörrar/fönster samt värme, luft och tappvatteninstallationer? 

 Vilka skillnader fanns det mellan passivhusen i Kv Isläget och de konventionella 

husen i Kv Isglassen när det gäller kalkyleringen av gjuten kantbalk, förstärkning 

under lägenhetsavskiljande väggar, platta på mark, yttertak samt ytterväggar? 

 Vilka skillnader fanns det under produktionen mellan passivhusen i Kv Isläget och 

de konventionella husen i Kv Isglassen? 

 Hur upplever brukarna i passivhusen i Kv Isläget och de konventionella husen i Kv 

Isglassen sina boenden samt vad har de för inställning till passivhus? 
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1.4 Metod  

Vi startade detta projekt genom att studera och leta efter fakta om passivhus. De källor vi 

använde oss av var internet och rapporter som finns skrivna på området. Därefter studerade 

vi det aktuella projektets ritningar och handlingar. För varje konstruktionsdel räknades u-

värden fram för att kunna studera skillnaden mellan dessa för respektive hustyp. Vi 

genomförde intervjuer med Göran Lundström som var projektledare för byggnationen av Kv 

Isglassen och Kv Isläget, samt Mats Petersson som var kalkylator för de båda kvarteren. Det 

fanns inga kalkyler framtagna som visade exakt vad varje del i ett hus kostade, därför var vi 

tvungna att ur produktionskalkylen räkna ut vad de olika stomdelarna kostade för respektive 

hustyp. Vi utförde därefter 2 intervjuer med de boende i Kv Isläget och 2 intervjuer med de 

boende i Kv Isglassen. Intervjuerna utfördes för att få en bild av vad de boende hade för 

inställning till sitt boende och passivhus allmänt. När all fakta var insamlad så gjordes det en 

jämförelse av passivhusen i Kv Isgläget och de konventionella husen i Kv Isglassen.  Under 

projektets gång har vi kontinuerligt haft möte med vår handledare Ulf Romås. När vi arbetat 

med projektet har vi varit på Åhlin & Ekeroths kontor i Linköping. Således har kontakt med 

Göran Lundström, Mats Petersson, och Ulf Romås ägt rum dagligen under den period som vi 

har arbetat med projektet.  

 

1.5 Avgränsningar 

Vi har valt att avgränsa oss till bostadsområdena Kv Isglassen och Kv Isläget i 

Lambohov, i Linköping. I Kv Isglassen är husen uppförda i konventionellt utförande 

medan husen i Kv Isläget är i passivhus. En avgränsning har även gjorts till de skillnader 

som finns i konstruktionen och kalkylpriset. Likheterna i konstruktion och kalkyl 

kommer inte att redovisas i detta projekt. 

 

1.6 Källkritik 

De källor som använts i projektet är internethemsidor om passivhus, projektpärmen 

för projektet samt intervjuer med personer som varit delaktiga från Åhlin & Ekeroth 

och de boende i bostadsområdena. Alla de källor vi har använt oss av anser vi vara 

trovärdiga och relevanta. 

 

1.7 Struktur 

Rapporten inleds med en allmän beskrivning av passivhus och de konstruktionskrav 

som ställs på passivhus. Därefter redovisas konstruktion, kalkyl, produktion och 

brukande för Kv Isläget respektive Kv Isglassen. Avslutningsvis kommer ett kapitel med 

slutsats och diskussion. 
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2 Allmänt om Passivhus 
Att aktivt försöka minska energiförbrukningen i byggnader är viktigt ur miljösynpunkt 

med tanke på att ca 40 procent av energiförbrukningen i Sverige går till detta 

ändamål[1]. Genom ett försök att finna en lösning för boenden där nästintill ingen 

energi behöver tillföras kom passivhus att bli aktuellt. Det handlar om att tillvarata den 

passivt tillförda energin. 

Husens uppvärmningsbehov tillgodoses till största del genom passiv energi från 

kroppsvärme, energi från hushållsapparater, belysning, hemelektronik samt från 

solen[2]. Den passivt tillförda energin blir sammanlagt cirka 1300 kWh per år. Allt detta 

gör att husen nästintill klarar sig utan tillförd energi i övrigt. Därför behövs varken 

radiatorer eller golvvärme. En behaglig innetemperatur kan ändå bibehållas året runt. 

Kravet är att den installerade effektkällan maximalt får tillföra 12 W/m2 för friliggande 

hus i zon 3 vilket räknas till södra Sverige. För att klara kraven måste husen vara 

extremt täta och inte förlora energi genom läckage i klimatskalet varför husen har 

tjocka väggar med väl tilltagen mängd isolering. Dörrar och fönster är även de 

välisolerande.  

Passivhusen har en mycket effektiv värmeåtervinningsventilation[3]. 

Värmeåtervinningsventilation tar tillvara en stor del värme från bostaden som läcker ut 

genom ventilationen och återanvänder värmen. Den varma utåtgående luften som 

ventileras bort från bostaden värmer genom en värmeväxlare upp den inåtgående 

kalla luften. Därför återanvänds cirka 85 procent av energin. Passivhus har en bra 

komfort med behaglig och ren luft samt inget drag eller kallras[1]. 

När huset är färdigställt skall mätning av hushållel, fastighetsel samt värmeenergi 

kunna göras[2]. Dessa tre skall separat kunna läsas av. Även varmvattenberedning 

mäts upp för sig. Dessa avläsningar skall göras minst månadsvis och krav på värden 

sätts bl.a. efter antalet boende i huset.  

2.1 Passivhus i Europa 

EU:s regeringschefer har kommit överens om att ha som målsättning att minska 

föroreningarna med växthusgaser med hela 20 procent till år 2020[4,5]. Detta är en 

global angelägenhet och det europeiska samarbetet är en viktig del på vägen för att 

göra detta möjligt. Passivhuscenter finns runt om i Europa, det land som var först med 

ett sådant var Tyskland. Tyskland har sedan 1991 byggt 10 000 passivhus och 

passivhusinstitut finns även tillgängliga i Schweiz, Nederländerna och Belgien. Även 

flera länder inom Norden är på god väg att upprätta sådana. Danmark har tillexempel 

som mål att all nybyggnation ska utföras i passivhusstandard efter 2020. Tysklands 

försprång inom passivhusutveckling kan bero på att landet har förmånligare räntor vid 

byggnation av passivhus samt tillgång till en tydlig marknadsföring av sådana hus. 
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2.2 Kravspecifikation för passivhus i Sverige  

Forum för Energieffektiva Byggnader(FEBY) har tillsammans med aktörer på 

byggmarknaden tagit fram en lämplig kravspecifikation för passivhus i Sverige[6]. 

Denna är anpassad efter de förhållanden som råder i Sverige. När utformning av denna 

kravspecifikation gjordes låg de tyska kraven för passivhus samt passivhusprojekt som 

genomförts i Sverige till grund. Anledningen till att man har tagit initiativ till en 

kravspecifikation är att det inte finns någon certifiering för passivhus idag.   

Passivhus får en byggnad endast kalla sig om den uppfyller ett antal grundläggande 

krav[6]. Detta ger en kvalitetssäkring av innerbörden i byggkonceptet vad gäller 

marknadsföring och kommunikation inom bygg- och förvaltningsprocessen. 

I frånvaro av ett certifieringssystem för passivhus så skall följande språkbruk användas i 

marknadskommunikativa syften[6]: 

 ”Projekterad för Passivhus enligt FEBY”, respektive 

 ”Verifierat Passivhus enligt FEBY” 

De krav som ställs på passivhus avser att minimera behovet av energi och effekt som är 

tillförd för att värma upp byggnader. Detta för att uppnå en god termisk komfort i 

byggnaden på ett rationellt sätt[6]. Kravspecifikationen har sin utgångspunkt från den 

funktionella definitionen av passivhus vilket innebär att värmebehovet ska klaras med 

en distribution av värme via hygienluftsflödet. Behovet uttrycks som effektbehovet vid 

dimensionerande utetemperatur. Luftburen värme är därför en möjlighet men inte ett 

krav för ett Passivhus, då värmen kan tillföras även via konventionella värmesystem. 

Byggnaden ska utformas så att ställda innemiljökrav och fuktskydd uppfylls samt att 

komfortkyla inte ska behövas vid nyproduktion av bostadsbyggnader.  

Krav: 

Utöver de krav som anges ovan gäller minst krav enligt Boverkets Byggregler, för 

närvarande BBR 16 (BFS 2008:20) [6]. 

”Passivhus är en definition på lågenergihus som syftar till att ha betydligt bättre 

prestanda än nybyggnadskraven.”  
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Energikrav: 

Den totala andelen köpt energi för hela byggnadens energianvändning exklusive 

hushållsel (driftsel, varmvatten och värme) bör uppgå till högst det värde som 

beräknats enligt nedan angivet energikrav, förutsatt att[6]:  

 En dimensionerande innetemperatur på 20 grader C . 

 Energiberäkningen för aktuell byggnad skall göras med beräkningshjälpmedel 

som minst uppfyller ISO 13790:20044. 

 Vid beräkningen för bostäder skall ett värde på frivärme från apparater och 

personer på maximalt 4 W/m2 inkluderas. 

Klimatzon söder 

Energikrav: (∑ Efv + ∑ Epb + ∑ Eel) ≤ 45 kWh/m2 

Klimatzon norr 

Energikrav: (∑ Efv + ∑ Epb + ∑Eel) ≤ 55 kWh/m2 

där 

Eindex är nettoenergi tillförd byggnaden från fjärrvärme (fv), biopanna (pb) eller köpt 

el (el). 

Bostäder 

För fristående byggnader mindre än 200 m2 är kravet tagna med hänsyn till aktuell 

klimatzon. Energikrav: Emax200 = Emax + 10 kWh/m2[6]. 
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3 Konstruktionskrav 

3.1 Tak 

I en vanlig villa försvinner cirka 15 procent av värmen genom taket. Det är därför mycket 

viktigt att isoleringen i taket är god för att minimera spillet av energi[10,11]. Till detta 

används ofta lösull. Det lösa materialet finfördelas och bli poröst utspritt över den tänkta 

ytan. Denna lösning är alltid mycket effektiv och välisolerande. Den har också en stor fördel i 

trånga utrymmen då det kan vara näst intill omöjligt att skära ut isolerskivor som passar 

perfekt och täcker alla vrår på ett godkänt sätt. Takkonstruktionen måste vara korrekt utförd 

för att det hela ska bli optimalt. Vindsbjälklaget ska vara tätt och ventilationen av utrymmet 

korrekt. Bland annat bör en luftspalt mellan isolering och tak finnas på ca 50 mm samt 

ventiler till utomhusluften.  

3.2 Dörrar 

Det ställs höga krav på dörrarna till passivhus[7]. Enkeldörrar skall ha ett u-värde på 

maximalt 0,8 W/ m2 samt kunna hindra att kallras innanför dörren uppkommer. 

Eventuellt kan en dubbeldörr användas i kombination med vindfång vilket bara kräver 

ett u-värde på 1,0 W/ m2.  

3.3 Fönster 

Gränsvärdet som U-värdet för fönster i passivhus får ligga på är 0,9W/m2K[8]. Den 

kritiska biten är inte glaset i sig utan infästningarna, karmen och bågen[9]. Är fönstret i 

mindre storlek och dessutom öppningsbart ger detta ett högre U-värde. Takfönster ger 

även de högre U-värden då de sitter i utsatta lägen. Ett större fönster som inte går att 

öppna och som i och med storlek har en mindre andel karm ger ett lägre U-värde. 

Något att rekommendera är att sätta stora enheter med fönster på ett ställe istället för 

att placera ut flera mindre. 

 

Det är inte glaset i sig som isolerar utan luftskikten emellan glasrutorna[9]. Alltså får 

ett fönster med flera skikt ett lägre U-värde. En annan gas än luft kan användas för att 

på det sättet uppnå ett lägre U-värde. Luften kan ersättas med en ädelgas, t.ex. argon, 

för att få en förbättrad isolerförmåga men då måste samtidigt spaltbredden mellan 

glasen anpassas efter den gas som väljs.  Detta så att de mest optimala förhållandena 

för ljusinsläpp och isolerförmåga uppkommer.  

För att uppnå kraven för fönster i samband med passivhusbyggnation måste 

treglasfönster med en ädelgas användas[9]. Även hela fönstrets konstruktion måste 

vara mycket god. Det är viktigt att vara noga vid valet av fönster då det kan skilja sig 

från olika leverantörer hur U-värdet beräknats. Beräkningarna kan ha skett på olika 

stora fönster vilket ger ett inkorrekt helhetsvärde. En fönsterkonstruktion som 

minimerar köldbryggor i fönsterkarm och båge är även det viktigt. 
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Hänsyn bör också tas till vilket fönster man väljer med tanke på ljusinsläppet[9]. 

Många lågenergifönster är försedda med solskyddsglas. Solskyddsglas upplevs som ett 

hinder för att solens strålar skall kunna nå in i rummet och innemiljön blir mörkare. Då 

är det en bättre lösning att installera rörliga solskydd som kan anpassas efter vädret. 

3.4 Ytterväggar 

Det passerar en stor mängd förlorad värmeenergi genom ytterväggarna. För 

passivhusen isoleras väggarna i överlappade isolerskikt, liknande två väggar utanpå 

varandra, för att minimera köldbryggor[15]. Tjockleken isolering i ytterväggarna för 

passivhus är 400-500 mm. Det kan jämföras med konventionella hus som har en 

isolertjocklek på 200-300 mm i ytterväggarna.  

3.5 Tjälisolering 

Tjälisoleringen syftar till att motverka tjäle och att byggnaden lyfts då tjäle bildas i 

marken. Tjockleken på tjälisoleringen varierar mellan 50 mm till 180 mm beroende på i 

vilken klimatzon byggnationen sker [12]. Tjälisoleringen läggs utanför grundplattans 

isolering med en utkragning på 0,8 m runt hela plattan samt en extra utkragning på 0,6 

m vid hörn (se figur 1 och 2 nedan). Tjälisoleringen är extra viktig vid konstruktioner 

som är mycket isolerande då sådana konstruktioner inte släpper ut värme genom 

grunden och ner i marken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Tjälisolering 
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Figur 2. Utkragande tjälisolering. 

3.5 Grund- och markisolering 

Genom att isolera på rätt sätt och med rätt material förlängs byggnadens livslängd 

avsevärt. Isoleringen under plattan består av cellplast[12]. Denna har en mycket bra 

isolerförmåga samtidigt som den är lätt till vikten och enkel att montera. Den består till 

98 procent av innesluten luft. Cellplasten ger skydd mot kyla, fukt, vind och mögel.  
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4 Förutsättningar för projektet 
Åhlin & Ekeroth fick i uppdrag år 2007 att bygga 39 st par- och radhuslägenheter i 

bostadsområdet Lambohov i Linköping(se bilaga 1)[13]. Av dessa skulle 9 st produceras 

i passivhusutförande. Beställaren av byggprojektet var Linköpings Kommunala 

bostadsbolag AB Stångåstaden. De hus som har utförts som konventionella hus finns 

belägna i Kv Isglassen och de hus som har passivhusutförande i Kv Isläget. 

Stångåstaden hade fyra olika dokument som var styrande under projekteringen vilka 

var Stångåstadens markstandard, Stångåstadens VVS-tekniska standard, Stångåstadens 

El-tekniska standard samt Stångåstadens byggtekniska standard. 

För entreprenaden gällde standardavtalet ABT 94 mellan AB Stångåstaden och Åhlin & 

Ekeroth. Ersättningsformen för entreprenaden var fast pris utan indexreglering med 

entreprenadformen partnering[13].  Det är en entreprenadform där parterna 

gemensamt löser ett projekt i ett öppet och lösningsorienterat samarbete som baseras 

på de gemensamma mål och riktlinjer som avtalats i projektet. Partneringsamarbetet 

var indelat i tre olika faser. Efter första fasens slutförande godkände byggherren 

projektförslaget. Ett riktpris var satt, en projekttidplan var angiven samt även ett 

incitamentsunderlag. Under fas två genomfördes detaljprojekteringen vilken syftade 

till att undersöka om utförandet var i överstämmelse med uppsatta mål och riktlinjer 

som framgick av avtalet. I fas tre överlämnades byggnaderna, inflyttning påbörjades 

och en utvärdering av projektet gjordes.  
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5 Konstruktion 

5.1 Grundläggning 
 

Kv Isglassen 

Grundläggningen (se figur 3 nedan) har utförts på packad fyllning[13]. Marken har bedömts 

vara normalradonmark vilket resulterade i att grunden utfördes radonskyddande. Alla 

genomföringar i grunden har tätats.  

På de områden där finkornig jord och dräneringslager ligger i anslutning till varandra har ett 

materialavskiljande skikt i form av geotextil lagts ut för att materialen inte skall blanda 

sig[13].  

Dräneringslager under byggnaderna har utförts med minst 150 mm makadam med 8-16 mm 

i storlek som har packats enligt anvisningar i Anläggnings AMA 98 tabell CE/4[13]. Runt varje 

byggnad har en dräneringsledning lagts med ett fall på 1:200. Dräneringsledningen har 

sedan anslutits till områdets dagvattensystem.  

Cellplasten som ligger under kantbalkar är EPS-cellplast med kvalitet 300[13]. Under golvet 

har EPS-cellplast lagts ut med kvalitet 100. Dessa har lagts ut i två skikt med förskjutna 

skarvar. Vid enkelt isolerskikt har skivorna falsade kanter. Tjälisoleringen är 50 mm tjock. 

Betongen i grundplattan är av kvalitet C25/30 och exponeringsklassen är XC 1[13]. 

Armeringen är B500V respektive Nps50.  

Figur 3. Grundläggning Kv Isglassen.  
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Kv Isläget 

Markförhållandena för detta område är desamma som för isglassen och därmed utförs också 

grundläggning på likvärdigt sätt. Det som skiljer något är isoleringen (se figur 4 nedan)[13]. 

 

Cellplasten som ligger under kantbalkarna är EPS-cellplast med kvalitet 200[13]. Isoleringen 

under fot vid lägenhetsavskiljande väggar består av EPS-cellplast med kvalitet 300. Under 

golvet ligger det EPS-cellplast med kvalitet 100. Cellplasten under golvet läggs i tre skikt med 

förskjutna skarvar. Tjälisoleringen är 50 mm.  

Betongen i grundplattan är av kvalitet C25/30 och exponeringsklassen är XC 1[13]. 

Armeringen är B500V respektive Nps50.  

 

 

Figur 4. Grundläggning Kv Isläget. 
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5.2 Ytterväggar 
 

Kv Isglassen 

Ytterväggarna är prefabiserade väggblock som består av invändig gips 13 mm, 45x145 

stomme med c600, 145 mm mineralull, plastfolie, beklädnad med ett lager 9 mm utegips (se 

figur 5 nedan)[13]. De prefabiserade väggelementen har kompletterats med 70mm isolering.  

 

 

Figur 5. Yttervägg Kv Isglassen 
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Kv Isläget 

Ytterväggarna är prefabiserade väggblock som består av invändig gips 13mm, 45x145 

stomme med c600, 145 mm mineralull, plastfolie, beklädnad med ett lager 9 mm 

utegips[13]. De prefabiserade väggelementen har kompletterats med 2x95 mm isolering 

samt en trästomme 45x45 med 45 mm mineralull och 13 mm gips (se figur 6 nedan).  

 

Figur 6. Yttervägg Kv Isläget. 
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5.3 Tak 
 

Kv Isglassen 

Takstommen består av fackverkstakstolar i trä som sitter med ett centrumavstånd på 1200 

mm[13]. Vindsbjälklaget täcks av 400 mm lösull som är den enda isoleringen mellan inomhus 

och vind. På insidan av vindsbjälklaget mot rummet sitter först en plastfolie på 0,2 mm, 

sedan glespanel på 28*70 mm och innerst mot rummet en 13 mm gipsskiva. Taket som har 

lutningen 14 grader täcks med betongtakpannor. Innanför dessa pannor finns bärläkt, 

ströläkt, underlagspapp, råspont, luftspalt och vindavvisare (se figur 7 nedan).  

 

Figur 7. Tak Kv Isglassen. 
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Kv Isläget 

Konstruktionen på taket för passivhusen är likadan som för de vanliga husen med 

undantag från lösullen. Dessa hus har ett lager isolering på 500 mm lösull (se figur 8 

nedan)[13]. 

Figur 8. Tak Kv Isgläget. 

 

5.4 Dörrar/fönster  
 

Kv Isglassen 

Inte lika höga krav ställs på U-värden för dörrar och fönster till husen i Isglassen.  

Fönstren har U-värde 1,3 W/m²·°C vilket gäller för alla sorters fönster, både [13] 

öppningsbara och fasta. Dörrarna har ett värmeisoleringsvärde på 1,2 W/m²·°C. 

Kv Isläget 

Ytterdörrarna till passivhusen är målade trä- och aluminiumdörrar med 3-glas 

isolerruta i[13]. Dörrarna har U-värde 0,8 W/m²·°C. Fönstren har isolerglas av klarglas 

med U-värde 0,9 W/m²·°C. Fönstren är p-märkta vilket innebär att de har god kvalitet 

och att alla komponenter och det ingående materialet har god hållbarhet. 
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5.5 Värme-, luft- och tappvatteninstallationer   
 

Kv Isglassen 

Varje enskilt hus har en fristående förtillverkad värmeväxlare som kan reglera, styra 

och övervaka beredningen av värme och tappvarmvatten[14]. Husen värms upp med 

radiatorer som finns i samtliga rum, även i badrum och WC. Dessa radiatorer skall även 

klara att värma upp den inkommande luften utifrån under största delen av året då inte 

elvärmebatteriet används.  

Husen är även försedda med separata från- och tilluftsaggregat med värmeväxlare för 

värmeåtervinning, ett s.k. FTX-system. Denna kan styras och regleras efter behov. 

Aggregatet skall vara kompletterat med ett elvärmebatteri som kan hålla 

temperaturen på inkommande luften på en jämn temperatur.  

Luften ovan spisen i köket leds direkt till utomhusluften via en motordriven fläktkåpa 

och släpps ut över takplan. 

Kv Isläget 

Även dessa hus har en separat värmeväxlare och värms upp med luft[14]. Passivhusen 

har ett liknande FTX-system som de vanliga villorna men där värmebatteriet istället är 

vattenburet. Denna kompletteras med en extra rumsreglerare med ett max- och ett 

minvärde på tilluften. Temperaturen inomhus skall kunna uppgå till +23 grader. Luften 

över spisen leds ut på samma vis som för de vanliga husen. 
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5.6 U-värden 

Värmetransport sker på olika sätt genom olika material och den sker alltid från ytor 

med högre temperatur till ytor med lägre[16]. Detta är mycket viktigt att beakta vid 

kontroll av termiska förhållanden i en konstruktion. Värmetransporten kan ske genom 

antingen ledning strålning eller konvektion. I material utan porer, som t.ex. metaller, 

sker värmetransporten genom ledning. Däremot om ett material består av dels fast 

material men även av porer innehållande gas eller vätska sker värmetransporten 

genom strålning eller konvektion. Material som t.ex. isolering består till 98 procent av 

porer som är fyllda med luft. I dessa material består värmeledningen av både ledning, 

strålning och konvektion.  

För beräkning av värmemotstånd tillämpas λ som är värmekonduktiviteten [16]. 

Tjockleken, d, på ett visst material divideras med λ-värdet för samma material för att få 

ut R som står för värmemotståndet. För att beräkna det totala värmemotståndet i en 

konstruktionsdel adderas värmemotståndet i varje enskilt skikt och ett totalt värde fås 

ut. Detta är alltså från insida till utsida på konstruktionen. Vid beräkning på väggar, tak 

och golv tillkommer även ett övergångsmotstånd på konstruktionens in- och utsida. 

Detta beror på att det finns ett så gott som värmeisolerande luftskikt närmast 

ytorna[16].  Rsi är för konstruktions inneryta 0,13 och för grundkonstruktion 0,17. Rse, 

som är värdet för konstruktionens ytteryta, är 0,04. Enheten för dessa värden är 

m2°C/W. 

Värmeisoleringsberäkningar är viktiga för att se hur stor mängd värme som 

transmitteras genom konstruktionen i ett hus[16]. Det ger alltså ett mått på tätheten. 

Ju tjockare isolering desto lägre u-värde. Enheten för u-värdet uttrycks i W/m2°C och 

formeln är U=1/R. 

Grundplatta (passivhus) 

Betong 100 mm, R = d/λ = 0,1/1,7 = 0,059 

Isolering 300 mm, R = 0,3/0,037 = 8,1 

Ugrund = 1/Rtot = 1/ (0,17+0,04+0,059+8,1)=0,11W/m²·°C 

Grundplatta (konventionella hus) 

Betong 100 mm, R = 0,1/1,7 = 0,059 

Isolering 200 mm, R = 0,2/0,037 = 5,405  

Ugrund = 1/5,67 = 0,176 W/m²·°C 
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Yttervägg (passivhus) 

Isolering (95+95+145+45 = 380 mm), R = 0,38/0,037 = 10,27 

Gips (2*9 = 18 mm), R = 0,018/0,25 = 0,072 

Puts (0,14 mm) , R = 0,014/1 = 0,014 

Uyttervägg = 1/10,53 = 0,095 W/m²·°C 

Yttervägg (konventionella hus) 

Isolering (145+95 = 240 mm), R = 0,024/0,037 = 6,39 

Gips (2*9 = 18 mm), R = 0,018/0,25 = 0,072 

Puts (0,14 mm) , R = 0,014/1 = 0,014 

U = 1/Rtot = 1/6,746 = 0,148 W/m²·°C 

Tak (passivhus) 

Rsi = 0,10   Rse = 0,04 

Rgips = d/λ = 0,013/0,25=0,052 

Risolering = 0,5/0,037 = 13,51 

Rtegel = 0,2/0,6 = 0,33 

Rtot = 0,1+0,04+0,052+13,51+0,33 = 14,032 

U=1/R= 1/14,032 = 0,0712 W/m²·°C 

Tak (konventionella hus) 

Rsi = 0,10   Rse = 0,04 

Rgips = 0,013/ 0,25 = 0,052 

Risolering = 0,4/0,037 = 10,81 

Rtegel = 0,2/0,6 = 0,33 

Rtot = 0,1+0,04+0,052+10,81+0,33= 11,33 

U = 1/R= 1/11,33 = 0,088 W/m²·°C 
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6 Kalkyl 
Kalkyleringen för passivhus skilde sig inte avsevärt från kalkylen för de konventionella 

husen [17]. Inga särskilda kalkyler togs fram för de respektive hustyperna och antalet 

personer som arbetade med att ta fram kalkyler var samma för båda hustyperna. 

Något som skiljde var dock tidsåtgången vilken var något längre för passivhusen än för 

de konventionella husen. Det som var nytt att beakta vid kalkylen för passivhusen var 

enhetstiderna. Enhetstiderna var framräknade och beprövade för alla arbetsmoment 

för normal bostadsbyggnation. För de konventionella husen kunde dessa enhetstider 

användas, men för passivhusen behövdes nya enhetstider räknas ut.  

Vid kalkylen för passivhusen beräknades ökade kostnader för isolering samt något 

högre enhetstider för de arbetsmoment som innebar montage av isolering under 

husproduktionen[17]. De avgående kostnaderna vid kalkyleringen av passivhusen var 

inköp av radiatorerna samt de medföljande montagekostnaderna och 

rördragningskostnaderna för dessa. I övrigt var det inget som var annorlunda vad 

gällde kalkyleringen.   

Den kalkylerade vinsten var procentuellt lika högt för passivhusen som för de 

konventionella husen[17]. Det kalkylerade totala priset för att bygga passivhusen var 

dock högre.   

Produktionskalkylen är gjord på samma dokument, så för att få ut skillnader i kalkylen 

så har vi jämfört hus L12 i Kv Isglassen med hus M4 i Kv Isläget[13]. Vi har tagit med de 

konstruktionsdelar där det finns skillnader emellan de båda hustyperna. Passivhuset 

som vi jämfört med har en area och omkrets som är något större än det 

”konventionella huset”. Det har en liten betydelse om man jämför de båda husen. 

Anledningen till att passivhuset är lite större är för att det består av mer material vilket 

gör att konstruktionsdelarna blir tjockare. 
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6.1 Kalkyl över konstruktionsdelar för respektive hustyp 

 

Arean har räknats ut ur ritningarna i bilaga 2 och 3 

Kv Isläget hus M4 

Area golv/tak = (15,43x7,8)+(1,3x1,9)+(1,9x2,5)+ )+(1,3x1,9)+(1,9x2,5)=134,64m2 

Area Yttervägg = 7,7x5x4=154 

Omkrets runt huset 

=15,43+7,79+3,6+1,3+1,9+0,6+2,5+1,9+3,05+1,3+1,9+0,6+2,5+9,7=54,04m 

Kv Isglassen hus L12 

Area golv/tak =( 51,4x7,75)+(1,3x1,9)+(1,9x2,16) +(1,3x1,9)+(1,9x2,16)= 130,2 m2 

Area Yttervägg =7,2x5x4¤=144m2 

Omkrets runt huset 

=15,43+7,75+3,6+1,3+0,6+1,9+2,16+1,9+3,38+0,6+1,9+2,16+9,5=51,6m 

Här nedan redovisas kalkyl för de konstruktionsdelar som skiljer sig åt mellan de olika 

hustyperna[13]. När det gäller ytterväggarna redovisas de i en tabell för sig som 

kommer efter tabellen för de övriga konstruktionsdelarna. Detta beror på att väggen 

är mer komplex då den består av en prefabstomme som är kompletterad med mer 

isolering. Nettopriserna(kr/enhet) är hämtade ur produktionskalkylen.  

 

Konstruktionsdel Mängd Enhet Nettopris (kr/enhet) Nettopris(kr) 

Gjuten kantbalk med L-element 
   

  

Passivhus M4 54,04 m 600,59 32456 

Konventionellt hus L12 51,6 m 499,04 25748 

  
   

  

Förstärkning under lägenhetsavskiljande väggar 
   

  

Passivhus M4 7,59 m 389,67 29578 

Konventionellt hus L12 7,35 m 296,94 2182,5 

  
   

  

Platta på mark(isolerat betonggolv) 
   

  

Passivhus M4 134,6 m2 367,73 49497 

Konventionellt hus L12 130,2 m2 293,81 38254 

  
   

  

Taklagskomplettering  
   

  

Passivhus M4 134,6 m2 266,69 35896 

Konventionellt hus L12 130,2 m2 246,69 32119 
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Ytterväggar Mängd Enhet Nettopris (kr/enhet) Nettopris(kr) 

  
   

  

Passivhus M4 
   

  

Monteringskostnader 
   

  

Ytterväggsblock Plan 1 2 St 103,95 208 

Ytterväggsblock Plan 2 2 St 173,25 347 

Gavelspetsar 2 St 173,25 347 

Tillägg montering yttervägg 154 m2 40,5 6237 

Totalkostnad 
   

7138 

  
   

  

Ytterväggsblock 1 St 228200 228200 

Totalkostnad 
   

228200 

  
   

  

Tillkommande extra material 
   

  

Syllisoleringsfoam 54,05 m 25,2 1362 

S-list 54,05 m 22,15 1197 

95 mm extra isolering 154 m2 102,3 15756 

95 mm extra isolering 154 m2 102,3 15756 

Komplettering trästomme 45x45+45mm minull 154 m2 184,57 28424 

Totalkostnad 
   

62496 

  
   

  

Totalkostnad yttervägg 
   

297833 

  
   

  

  
   

  

Konventionellt hus L12 
   

  

Monteringskostnader 
   

  

Ytterväggsblock Plan 1 2 st 103,95 208 

Ytterväggsblock Plan 2 2 st 173,25 347 

Gavelspetsar 2 st 173,25 347 

Tillägg montering yttervägg 144 m2 15,75 2268 

Totalkostnad 
   

3169 

  
   

  

Ytterväggsblock 1 st 228200 228200 

Totalkostnad 
   

228200 

  
   

  

Tillkommande extra material 
   

  

Syllisoleringsfoam 51,6 m 25,2 1300 

S-list 51,6 m 22,15 1143 

70 mm extra isolering 144 m2 102,3 14731 

Totalkostnad 
   

17174 

  
   

  

Totalkostnad yttervägg       248544 
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Procentuell skillnad för varje konstruktionsdel för respektive hus 

För att få ut den procentuella skillnaden har huset M4:s kostnad dividerats med huset 

L12:s kostnad. 

Gjuten Kantbalk med L-element: 32456/25748=1,26 > 26% dyrare 

Förstärkning under lägenhetsavskiljande väggar: 2958/2187=1,35 > 35% dyrare 

Platta på mark(isolerat betonggolv):49497/38254=1,29 > 29% dyrare 

Taklagskomplettering: 35897/32119= 1,12 > 12% dyrare 

Yttervägg: 297833/248544= 1,20 > 20% dyrare 

 

Procentuell total skillnad i pris 

 Passivhus M4/Konventionellt hus L12 

=(32456+2958+49497+35897+297833)/(25748+2187+38254+32119+248544)= 1,21 > 

21 % dyrare 

 

Total skillnad i pris 

Det totala priset för att producera ett passivhus var 1134000 kr vilket kan jämföras 

med ett konventionellt hus där produktionskostnaden var 945000 kr.  
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7 Produktion 
Åhlin & Ekeroth var huvudentreprenör för produktionen[18]. Till sin hjälp hade de ett 

antal underentreprenörer som var ansvariga för mindre arbeten. Åhlin & Ekeroth var 

ansvariga för stomkonstruktionen medan underentreprenörerna utförde el- , vvs- , 

inrednings- samt fasadarbeten.  

Under produktionen var tidsåtgången nästintill densamma vad gäller passivhusen i Kv 

Isläget och de konventionella husen i Kv Isglassen[18]. De aspekter som skiljde sig åt 

var grundläggningen som tog något längre tid för passivhusen samt isoleringen av 

väggar och tak. Något som var viktigt att beakta under passivhusbyggnationen var 

noggrannheten. Detta för att uppnå det resultat som projekterats vad gäller täthet. 

Noggrannheten är dock inte något som är specifikt för just passivhusen utan anses lika 

viktigt för de konventionella husen. På grund av detta var noggrannheten inget som 

ökade tidsåtgången nämnvärt i produktionen. Det krävdes heller ingen speciell 

inkörningstid eller utbildning för de som deltog i produktionen från Åhlin & Ekeroths 

sida. De var sedan tidigare utbildade i de arbetsmoment som genomfördes. Det som 

däremot skiljde sig var mängden arbete för olika moment och alltså inte själva 

arbetsmomenten i sig. För arbeten som de anlitade underentreprenörerna utförde 

gällde detsamma. 

Produktionen av Kv Isläget och Kv Isglassen utfördes parallellt vilket gjorde att även 

samordningen skedde parallellt[18].  Samordningen av produktionen för de båda 

områdena genomfördes av samma personer. Dessa var platschefen, projektledaren 

och arbetsledaren. Ingen större skillnad upplevdes av de inblandade under 

samordningen av de båda produktionerna. 

Det som skiljde de båda kvarteren åt efter produktionen var att kontrollerna för 

passivhusen var mer omfattande[18]. Förutom grundläggande egenkontroller från 

underentreprenörer och besiktning utfördes en provtryckning av passivhusen. 

Provtryckning innebär att ett över- eller undertryck skapas i huset på upp till +/- 50 Pa 

och sedan mäts mängden luft som läcker in eller ut. Provtryckningen ger sedan ett 

läckagetal som visar hur tätt huset är. Detta värde är det som behövs för att se om 

passivhusen klarar de uppsatta kraven.   
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8 Brukande 
 

Kv Isglassen 

De personer vi pratat med som flyttade till de vanliga husen i Kv Isglassen hade inte så 

stor kunskap om vad ett passivhus var[19,20]. Vad de hört tidigare angående 

passivhusen var att de skulle vara mer energisnåla än vanliga hus och att 

inomhusmiljön ofta var sämre i dessa hus. I dag trivs de bra med sina 

boendesituationer och anser det inte vara aktuellt att flytta i dagsläget.  

Energiförbrukningen i husen anser de ligga på en okej nivå, även fast det har varit en 

kall vinter med hög energiförbrukning. 

Om energipriserna i framtiden ökar kraftigt skulle de boende som vi pratat med vara 

intresserade av att se sig om efter en bostad som är mer energisnålt[19,20]. 

Kv Isläget 

Vetskapen om passivhus och hur de fungerar fanns redan innan de intervjuade personerna 

flyttade till sina passiva hus. De är stolta över att bo här och trivs mycket bra[21,22]. De ser 

mycket positivt på att bo i passivhus och valet av detta boende gjordes dels med tanke på att 

kostnaderna skulle bli lägre och även med en viss hänsyn till miljön. För andra var det mer en 

slump. Vardagen flyter på precis som den gjorde i ett tidigare boende och det som skiljer sig 

åt är de lägre uppvärmningskostnaderna. Något som kan märkas är att det kan bli varmt då 

många personer vistas i huset samtidigt men annars finns det inget speciellt som man som 

boende behöver tänka på. Inneklimatet upplevs som positivt och likvärdigt med de 

intervjuades tidigare boenden. Husen saknar helt radiatorer vilket man annars är van vid att 

ha. I Lambohov finns däremot en kompletterande fjärrvärme då det är extra kallt ute under 

vintertid. De boende trivs mycket bra med sitt boende och vill gärna bo kvar länge. 

Framtiden för passivhus ser ljus ut och de boende rekommenderar gärna denna boendeform 

till andra familjer[21,22]. Med tanke på att miljödebatten är igång och att man bör vara mer 

varsam med miljön så borde passivhus bli allt vanligare. 
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9 Avslutning  

9.1 Slutsats 

 

Konstruktion 

Grundplattan för de konventionella husen och passivhusen har samma princip. Det 

som skiljer dem åt är mängden material som är större för passivhusen. Passivhusen har 

100 mm mer isolering i grundplattan och en tjockare kantbalk. U-värdet för 

grundplattan förbättras från 0,176 W/m²·°C till 0,11 W/m²·°C på grund av den extra 

isoleringen. Det får ses som en stor sänkning av u-värdet i relation till den insats som 

gjorts.  

För ytterväggarna är det större skillnad om man jämför dessa. Skillnaden ligger i den 

totala tjockleken mineralullsisolering som är 215 mm för de vanliga husen och 380 mm 

för passivhusen. Att passivhusen har 165mm mer isolering i ytterväggarna förbättrar u-

värdet väsentligt till 0,095 W/m²·°C från 0,148 W/m²·°C. Det visar den klara förbättring 

av u-värdet som sker om mängden isolering ökar i ytterväggen.  

Takkonstruktionen för passivhusen är liknande den för de konventionella husen. Den 

skillnad som finns att det är 100 mm mer lösull i konstruktionen för passivhusen än för 

de konventionella husen. Skillnaden om man jämför konstruktionernas u-värden är att 

passivhusen har ett u-värde på 0,071 W/m²·°C jämfört med de konventionella husen 

som har ett u-värde på 0,088 W/m²·°C. Det är en liten förbättring som sker. Att det 

skiljer så lite mellan u-värdena beror på att de konventionella husen har en tjock 

takisolering på 400 mm, vilket inte kan ses som standard för konventionella hus.  

U-värdena på dörrar och fönster är det skillnad på för de olika hustyperna. För 

passivhusen har dörrarna u-värdet 0,8 W/m²·°C och fönstren 0,9 W/m²·°C. De 

konventionella husens u-värden för dörrar är 1,2 W/m²·°C respektive 1,3 W/m²·°C för 

fönstren. Att det är lägre u-värden på fönstren och dörrar för passivhusen beror på de 

hårdare krav som ställs.  

Både passivhusen och de konventionella har en värmeväxlare som kan reglera, styra 

och övervaka beredningen av värme och tappvarmvatten. Båda hustyperna har även 

separata från- och tilluftsaggregat med värmeväxlare för värmeåtervinning(FTX-

system). Passivhusens FTX-system är annorlunda genom att det är vattenburet. 

Passivhusens FTX-system är även kompletterade med en extra rumsreglerare med ett 

max- och ett minvärde på tilluften. De konventionella husen har radiatorer i varje rum, 

vilket passivhusen inte har. Uppvärmningen kan ses som smartare, effektivare och 

modernare i passivhusen än i de konventionella husen där tekniken är äldre och 
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beprövad. Behovet av radiatorer i de konventionella husen är befogat med tanke på de 

sämre u-värdena i konstruktionen. 

Kalkyl 

Arbetet med att ta fram kalkylen för passivhusen och de konventionella husen var 

likvärdigt. Det fanns en skillnad och det var att tidsåtgången för att ta fram kalkylerna 

för passivhusen var längre. Detta kan ses som logiskt med tanke på att det var första 

gången som Åhlin & Ekeroth byggde passivhus så det blev en del nya saker att ta 

hänsyn till för att få fram en bra kalkyl. 

Den kalkyl som vi gjort på passivhuset M4 och det konventionella huset L12 visar de 

kostnadsskillnader som finns mellan de olika hustyperna. Att gjuten kantbalk, 

förstärkning under lägenhetsavskiljande väggar och platta på mark är runt 30% dyrare 

tycker vi är rimligt med tanke på det extra materialet och der extra arbetet som 

krävdes. Taklagskompletteringen är ”bara” 12% dyrare, det beror på att 

konstruktionen är likvärdig och det enda som skiljer är 100mm lösull. Konstruktionen 

för taket på det konventionella huset är mer isolerat än vad som kan anses vara 

standard i och med lösullsisoleringen på 400 mm. Skillnaden skulle vara större mellan 

passivhuset och det konventionella huset om isoleringen i taket skulle vara mer som i 

ett ”vanligt” konventionellt hus. För kalkylen av ytterväggarna så visar det vi har 

beräknat att passivhuset är 20% dyrare än det konventionella huset. I och med att vi 

fått lägga ihop och beräkna själva så finns det en viss osäkerhetsfaktor i resultatet. Vi 

tycker själva att det är lite lågt med bara 20%, fast vi tycker inte att det är helt orimligt. 

Detta med tanke på att isolering inte är överdrivet dyrt samtidigt som det inte är så 

lång montagetid för den extra isoleringen. 

Produktion 

Produktionsskillnaderna mellan passivhusen och de konventionella husen var små. Det 

fanns dock tre skillnader vi kunde se. Dessa var att tidåtgången var längre för att 

producera passivhusen, att kvalitén och noggrannheten verkligen var i fokus samt att 

kontrollen efter var hårdare i och med att passivhusen provtrycktes efter att de var 

färdigställda. Att tidsåtgången var längre är något som kan ses som fullt naturligt med 

tanke på att det är mer material i ett passivhus än ett konventionellt hus. Att kvalitén 

och noggrannheten verkligen var i fokus för passivhusen var ett måste för att uppnå de 

hårda krav som ställs på passivhus. Kontrollerna efter produktionen var hårdare för att 

säkerställa att de kraven som ställs på passivhus hade uppnåtts.  
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Bruksstadiet 

De personer som vi har intervjuat i detta projekt har alla varit positiva till passivhus. 

Vilket beror på att det i grund och botten är en bra idé som är bra för miljön och inte 

påverkar vår livsstil nämnvärt. De som vi intervjuat som bor i passivhus bekräftar 

denna bild av passivhus då det för dem varit ett problemfritt boende där de inte 

behövt ändra sin livsstil.  
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9.2 Diskussion 

Ett högre energipris kan vara en orsak till varför passivhusbyggandet kan komma att bli 

mer populärt i framtiden. Genom att som i Tyskland kunna erbjuda förmånligare ränta 

till personer som vill bygga passivhus gynnas hela tiden framväxten och utvecklingen 

av passivhus och samtidigt blir miljön skonad från ännu mera utsläpp och påverkan. 

Alla fördomar om passivhus kan påverka så att detta sätt att bygga på inte gynnas. Det 

är viktigt vid marknadsföringen av passivhus att vara tydlig och visa konkreta exempel 

och förslag på lösningar för denna typ av byggnader. Genom att framhäva att 

kostnaderna minskar och att merkostnaderna vid byggande av sådana hus inte är stora 

i jämförelse borde framtiden se ljus ut. Alla vill värna om miljön och det i samband 

med sänkta levnadskostnader bör det tryckas hårdare på som ett positivt argument för 

passivhusbyggande. 

En fördom är t.ex. att täta hus framkallar fuktskador vilket inträffade på 70-talet. Men 

dagens passivhus har en mycket god ventilation som gör att detta inte kan inträffa som 

i gamla tiders täta hus.  

Merkostnaderna blir inte så mycket högre med tanke på att bl.a. radiatorer inte 

behövs. Brukarkostnaden som är en stor kostnad för en byggnad under dess livstid 

sänks betydligt vid passivhusbyggnation vilket är positivt.  

Eftersom projektet var en partneringentreprenad med kontrakt om totalentreprenad 

gynnas ofta projektet eftersom det blir ett nära samarbete mellan alla inblandade. Det 

är oftast lättare att uppnå de mål som är uppsatta för projektet samtidigt som 

förståelsen mellan alla inblandade parter ökar. Därför är partneringsentreprenad en 

bra entreprenadform vid den här kategorin projekt där alla inblandade måste arbete 

hårt och tillsammans för att nå de uppställda målen.  

För att i efterhand kontrollera att det som man projekterat för har uppnåtts så är 

provtryckning ett bra kontrollinstrument. Det är en enkel metod att kontrollera att 

kraven på passivhusen har uppnåtts.  

Det genomgående för hela produktionen i detta projekt var att skillnaderna mellan 

hustyperna inte var så stora. Det var endast vissa moment hos passivhusen som krävde 

mer arbete.   
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Bilaga 1: Bild över Linköping med lokalisering av Lambohov 
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Bilaga 2: Hus L12 
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Bilaga 3: Hus M4 
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Bilaga 4: Frågor Boende 

1. Vad kände du till sedan tidigare om passivhus? 

2. Hur skiljer sig dina upplevelser i passivhuset från att bo i vanlig villa/lägenhet? 

3. Varför valde ni att bo i passivhus/vanligt hus? 

4. Vilken är den största skillnaden? 

5. Behöver ni tänka på något speciellt? 

6. Hur upplevs innemiljön? 

7. Vad blir energikostnaderna per månad? 

8. Vad betalar ni i hyra varje månad? 

9. Hur många kvadratmeter bor ni på? 

10. Hur många är ni i hushållet? 

11. Hur fungerar uppvärmningen? 

12. Hindras ni ur någon synvinkel från att leva som innan? 

13. Finns det något negativt med detta boende som ni hittills upplevt? 

14. Hur ser framtidsutsikterna ut? Vill ni bo kvar? 

15. Känner ni er trygga med ert boende? 

16. Rekommenderar ni detta boende till andra familjer? 

17. Följs boendet upp kontinuerligt av någon? Fungerar allt som det ska? 

18. Tror ni att passivhus kommer bli mer populärt i framtiden? På vilket sätt i så fall? 
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Bilaga 6: Frågor kalkylator 

1. Hur skiljer sig kalkyleringen? 

2. Vilka olika kalkyler tas fram? 

3. Vad ska man tänka på när man gör kalkyler för passivhus? 

4. A naKalkyl för material? 

5. Kalkyl för arbetsplatskostnader? 

6. Kalkyl för personal? 

7. Kalkyl för projektering? (egen regi) 

8. Vilka material är det som det behövs mer av i passivhus än i vanliga hus? 

9. Miljövänliga material? 

10. Vad ska man tänka på vid materialval? 

11. Större vinst att bygga passivhus? Större mervärde för kunden, högre pris? 

12. Är passivhus något för framtiden? 
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Bilaga 7: Frågor Projektledare 

1. Är det en stor skillnad att bygga passivhus till skillnad från vanliga villor? 

2. Krävs speciell kunskap och färdighet? 

3. Får ni extra utbildning? 

4. Är det mer komplext att bygga passivhus ? 

5. Tar det längre tid? 

6. Krävs speciella material? 

7. Speciella krav som ställs vid byggnation av passivhus? 

8. Vad tror ni om passivhus? 

9. Tror ni sådana täta hus fungerar i längden? 

10. Skiljer sig samordningen på arbetsplatsen? 

11. Finns det några speciella kritiska punkter i produktionen? 

12. Krävs det speciella underentreprenörer om man jämför med ”vanliga hus”? 

13. Är konstruktionen för passivhus mer avancerad? 

14. Noggrannhet? 

15. Hur undviker man att fukt byggs in? 

16. Vilken entreprenadform lämpar sig bäst? 

17. Är installationssamordningen på arbetsplatsen annorlunda? 

18. Är tidsåtgången för installationsarbeten annorlunda? 

19. Krävs någon kvalitetssamordning? 

20. Hur säkerställs kvalitén? 

21. Finns det kvalitetsskillnader? Är kraven högre för passivhus? 

22. Hur ska man tänka vid materialval? 

23. Risker med att bygga passivt? 

24. Vilket skede är viktigast i byggprocessen för att nå ett så bra resultat som möjligt? 

25. Större vinst att bygga passivhus? Större mervärde för kunden, högre pris? 

26. Är utsläppen desamma som vid byggnation av vanliga hus? 

27. Används färdiga byggelement? Är det komplicerad att frakta dessa element i och 

med deras tjocklek? 

28. Skiljer sig monteringen? 

 


