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Sammanfattning 
 

Idag står bostads- och servicesektorn för cirka 40 procent av Sveriges energianvändning, det är därför 

viktigt att vidta åtgärder som leder till en effektivare energianvändning. Det gör man bland annat 

genom att minska energianvändningen för uppvärmning av bostäder.  Energiförbrukningen i ett 

passivhus är ungefär en fjärdedel av förbrukningen för ett traditionellt hus. 

Passivhus är välisolerade och täta byggnader som till stor del värms upp av den energi som redan 

finns i huset. De boende och deras hushållsapparater är mycket viktiga energikällor. På grund av 

minskade värmeförluster behövs inga radiatorer eller golvvärme. De minskade värmeförlusterna 

beror på att passivhuset är så tätt att all ventilation sker genom ventilationssystemet, inte genom 

otätheter i konstruktionen. En värmeväxlare för ventilationsluften hjälper till att värma den friska 

luften utifrån med den varma, använda luften. På så sätt återvinner man upp till 85 procent av 

värmeenergin. 

Generellt kostar det ett par procent mer att bygga ett passivhus än ett traditionellt hus, men den 

summan betalas tillbaka på bara några år tack vare de betydligt lägre energikostnaderna. 

3D-visualisering är något som börjar bli allt mer aktuellt i byggbranschen. Det är inte lätt, speciellt 

inte för det otränade ögat, att tyda en ritning i 2D. Genom att skapa en 3D-modell av en byggnad i 

planeringsstadiet kan man se hur den kommer att se ut när den är uppförd. Jag har skapat en 3D-

modell av ett passivhus i form av ett radhus. Visualiseringen visar en alternativ planlösning till en 

vanlig ”trerummare och kök”. 
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Abstract 
 

Today, the residential- and service sector accounts for approximately 40 percent of Sweden's energy 

usage. Therefore it is important to take measures for efficient use of energy, one way to do that is to 

reduce the energy used for heating. Energy consumption in a passive house is about a quarter of the 

consumption of a traditional house.  

Passive houses are well insulated and tight buildings that are largely heated by the energy already 

present in the house. The residents and their household appliances are very important sources of 

energy. Because of reduced heat loss, there is no need for radiators or underfloor heating. Since the 

passive house is so tightly built, all the ventilation occurs through the ventilation system and not 

through leaks in the construction. A heat exchanger for ventilation air helps to warm the fresh air 

from the already warm, used air. This way it recycles 85 percent of the heat energy.  

In general, it costs a few percent more to build a passive house than a traditional house, but the 

extra cost is repaid in just a few years due to the significantly lower energy costs.  

3D-visualization is something that is becoming more common in the construction industry. It is not 

easy, especially not for the untrained eye, to understand a drawing in 2D. By creating a 3D-model of 

a building in the planning stage of a project, you can see how it will look like when it is built. I have 

created a 3D-model of a passive house in form of a terraced house. The visualization shows an 

alternative design of a typical flat with three rooms and a kitchen.  
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1 Inledning 

 

1.1 Bakgrund 

 
Bostads- och servicesektorn står idag för cirka 40 procent av Sveriges energianvändning. Det är 

därför viktigt att vidta åtgärder som minskar energianvändningen för uppvärmning av bostäder för 

att nå fram till en effektivare energianvändning. Idag finns teknik som möjliggör en lägre 

energiförbrukning, men trots det sker oftast dagens nybyggnation enligt traditionella principer med 

traditionella värmekällor.1 Nu när elpriserna stiger i höjden och klimatfrågan är något som engagerar 

många börjar de energisnåla passivhusen bli allt mer aktuella på byggmarknaden. Det finns många 

falska myter om att det skulle vara krångligt att bo i passivhus och därför är många fortfarande 

skeptiska till passivhustekniken. 

3D-visualisering, som är inriktningen på min utbildning, är också något som börjar bli allt mer aktuellt 

i byggbranschen. Genom att skapa en 3D-modell av en byggnad i planeringsstadiet kan man se hur 

den kommer att se ut när den är uppförd, både tekniskt och estetiskt. Med hjälp av en 3D-

visualisering kan man redan i ett tidigt skede göra ändringar på den framtida byggnaden, det sparar 

både tid och pengar. Det kan handla om att till exempel byta takvinkel , ändra fönstrens placering 

eller förhindra installationskollisioner med mera. 3D-visualiseringen kan även användas som ett 

verktyg för att få framtida köpare och hyresgäster intresserade.  

 

1.2 Syfte 
 

Examensarbetets syfte är att: 

- Skapa mig en större förståelse för passivhus och dess för- och nackdelar.  

- Visualisera en byggnad i 3D.  

Den visualiserade byggnaden ska vara ett passivhus i form av ett radhus. 3D-visualiseringen ska ge en 

klarare bild av hur radhuset kan komma att se ut när det är byggt samt visa en alternativ planlösning 

till en traditionell ”trerummare och kök”.   

 

1.3 Frågeställningar 
 

Hur är passivhus konstruerade? 

Vilka för- och nackdelar finns det med passivhus? 

Kommer vi att bo i passivhus i framtiden? 

Hur kan man visa hyresgäster/köpare i planeringsstadiet hur boendet kommer att se ut?  

Finns det bättre planlösningar än en vanlig ”trerummare och kök”? 

                                                           
1 www.energieffektivabyggnader.se, hämtat 090503 
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1.4 Metod 
 

I mitt arbete har jag använt mig mycket av information på internet, då passivhus är ett relativt nytt 

begrepp och det är viktigt att få tag i den mest aktuella informationen. Mailkontakt och 

telefonsamtal har också varit till stor nytta. Jag har deltagit på ett studentseminarium om 

passivhusteknik i Alingås. Seminariet anordnades av Passivhuscentrum. Jag var även på studiebesök i 

ett nybyggt passivradhus, i stadsdelen Lambohov, i Linköping. Husen är byggda av Åhlin & Ekeroth åt 

Stångåstaden AB.  Studiebesöket anordnades av Per Carlfjord, fastighetsutvecklare på Stångåstaden 

AB. 

Tillsammans med min handledare Per Larsson, arkitekt på Sonark Arkitektkontor AB, har jag jobbat 

fram ett förslag på hur en ”normal” lägenhetsyta kan användas på alternativa sätt. För att redovisa 

våra idéer har jag skapat en 3D-visualisering med hjälp av datorprogrammen AutoCAD Architecture 

2009, Autodesk 3D Studio Max Design 2009 och Adobe Photoshop CS4. 

 

1.5 Avgränsningar 
 

Jag har avgränsat arbetet till att skriva om hur passivhusen fungerar, inte så mycket om hur man 

bygger dem.  Jag har heller inte fördjupat mig i hur konstruktionen för ventilation ser ut. 

I min visualisering har jag inte arbetat med att jämföra material och leverantörer. Inga tekniska 

detaljer finns med i modellen, bara det estetiska. Jag har bara gjort exempelbilder på vad som kan 

vara med i en presentation, till exempel finns ingen situationsplan med.  

 

1.6 Disposition 
 

I nästa stycke (1.7 Begrepp) förklaras några av de begrepp som kommer användas i rapporten. 

Rapporten är sedan uppdelad i två större delar. Den fösta delen är en faktadel om passivhus samt en 

redovisning av mina genomförda studiebesök. Den andra delen består av 3D-visualiseringen.  

Faktadelen inleds med hur begreppet passivhus skapades, hur passivhustekniken fungerar och vilka 

krav en byggnad ska uppfylla för att få kallas passivhus. Vidare redovisas kostnaderna för att bygga 

ett passivhus, hur marknaden ser ut, vilken roll passivhusen spelar i miljöpolitiken samt hur de större 

byggföretagen ser på passivhustekniken idag - är det något de satsar på? Därefter visas några 

exempel på uppförda passivhus som är värda att nämna. Tillslut beskrivs de passivhus jag fick besöka 

under mina studiebesök - Brogården, en totalrenovering av några miljonprojekthus samt några 

nyproducerade passivhus i stadsdelen Lambohov i Linköping. 

Visualiseringsdelen inleds med en förklaring av den modul som har varit utgångspunkt för radhuset. 

Vidare beskrivs tankarna bakom planlösningen, de tänkta hyresgästerna, samt radhusets 

konstruktion. Tillslut redovisas resultatet med bilder och beskrivande text.  

Rapporten avslutas med en diskussion och källförteckning. I källförteckningen kan du även hitta 

källhänvisningar till figurerna i rapporten. 
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1.7 Begrepp 
 

I det här stycket förklaras några begrepp som finns med i rapporten.  

Atemp:  Arean av samtliga våningsplan för temperaturreglerade 

utrymmen, avsedda att värmas till mer än tio grader 

Celsius, som begränsas av klimatskärmens insida.2 

Dimensionerande  

utetemperatur:  Den kallaste varaktiga temperatur som förekommer på 

respektive ort, och det är denna som avgör effektkravet, 

det vill säga hur mycket ditt värmesystem behöver kunna 

ge för att hålla en behaglig innetemperatur.3 

 

Klimatzon norr:  Norrbottens län, Västerbottens län, Jämtlands län, 

Västernorrlands län, Gävleborgs län, Dalarnas län och 

Värmlands län. 

 

Klimatzon söder:  Andra län än klimatzon norr.4 

 

Ljudklass B:  Det finns fyra ljudklasser, A till D, där A är den bästa. 

Ljudklass B motsvarar betydligt bättre ljudförhållanden 

än ljudklass C och bör tillämpas om god boendemiljö 

efterfrågas. Ljudklass C är minimikravet enligt Boverkets 

föreskrifter 5 

Partnering: Partnering är en strukturerad samarbetsform i 
byggbranschen där byggherren, konsulterna, 
entreprenörerna och andra nyckelaktörer gemensamt 
löser en bygguppgift. Partnering baseras på ett 
förtroendefullt samarbete, där alla spelar med ”öppna 
kort” och där allas yrkeskunskaper kompletterar varandra 
genom alla skeden av byggprocessen. De tre 
nyckelfaktorerna i partnering är: gemensamma mål, 
gemensamma aktiviteter och gemensam ekonomi.6 

 
U-värde: Värmegenomgångskoefficient för byggnadsdel. Mäts i 

Watt per kvadratmeter och Kelvin (W/m2K).7 

                                                           
2
 www.boverket.se/Global/Webbokhandel/Dokument/2008/BBR_15/BBR_avsnitt9_supplement_energihushallning.pdf, hämtat 090518 

3
 www.passivhuscentrum.se/fileadmin/pdf/Folder_svensk.pdf, hämtat 090518 

4
 www.byggherre.se/documents/Dokument_offentliga/Remisser/060629_Bov_Remissutgava_BBR_Avsnitt_9.pdf, hämtat 090518 

5
 www.isover.se/sw22604.asp, hämtat 090518 

6
 www.partnering.se/web/page.aspx?refid=2, hämtat 090818 

7
 www.boverket.se/Global/Webbokhandel/Dokument/2008/BBR_15/BBR_avsnitt9_supplement_energihushallning.pdf, hämtat 090518 
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2 Passivhus 
 
Begreppet passivhus skapades av Dr Wolfgang Feist, tysk byggnadsfysiker, som på 1990-talet ledde 
bygget av Tysklands och världens första passivhus (se figur 1). Han är även grundaren av Passivhaus 
institut i Darmstadt. 8 Grundidén till passivhus var att med tillräckligt små värmeförluster kunna 
bygga hus utan radiatorsystem.9 
 

 
Figur 1: Världens första passivhus, Darmstadt. 

Passivhus är välisolerade och täta byggnader som till stor del värms upp av den energi som redan 
finns i huset. Bland annat är de boende och deras hushållsapparater mycket viktiga energikällor.10 
Eftersom energiförlusterna blir så små i det välisolerade passivhuset kan friskluften användas som 
värmesystem, man behöver alltså inga radiatorer eller golvvärme.11 Energiförbrukningen i ett 
passivhus är ungefär en fjärdedel av förbrukningen för ett traditionellt hus.12 
 
I utvecklingen av passivhus fokuserar man inte bara på energiförbrukningen. Det är även viktigt att 
husen har högkvalitativa lösningar med lång livslängd samt ett optimalt inomhusklimat.13 
Passivhusen har god komfort med bra luft och utan drag eller kallras. De är även lätta att sköta.14 

                                                           
8 www.boverket.se/Global/Webbokhandel/Dokument/2006/energisk_arkitektur.pdf, hämtat 090506 
9 www.passivhuscentrum.se/mer_om_passivhus.html, hämtat 090508 
10 www.passivhuscentrum.se/passivhus.html, hämtat 090502 
11 www.passivhuscentrum.se/mer_om_passivhus.html?&L=wsdwlavodsxz, hämtat 090502 
12 www.passivhusnorden.se/horisontellmeny/ompassivhus.4.2f3a7b311a7c8064438000652935.html, hämtat 090423 
13 www.passivhusnorden.se/horisontellmeny/ompassivhus.4.2f3a7b311a7c8064438000652935.html, hämtat 090423 
14 www.passivhuscentrum.se/fileadmin/pdf/Folder_svensk.pdf, hämtat 090503 
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2.1 Hur fungerar ett passivhus? 
 

 

Figur 2: Så fungerar ett passivhus. 

I figuren ovan (figur 2) visas de grundläggande principerna för hur ett passivhus fungerar. 
 
Ett passivhus är mycket välisolerat. Väggarna är minst 40 centimeter tjocka och det är mycket viktigt 

att konstruktionen är fukt- och frostsäker. Grundens isolering är minst 30 centimeter tjock. Även 

hustaket har extra tjock isolering på minst 50 centimeter. Att husen är så välisolerade leder till att 

transmissionsförlusterna, den värme som förloras genom dörrar, fönster, väggar, golv och tak är 

mycket små. 15 Isoleringen bidrar även till att det blir tystare inomhus då bullernivån utifrån 

reduceras kraftigt.  

Till skillnad från vad en del tror så skyddar ett tätt hus mot fukt. Det beror bland annat på att fuktig 

inomhusluft aldrig tränger ut i konstruktionen.16 Ett tätt hus minskar även risken för att förorenad 

luft tränger in i byggnaden.17 

Ett passivhus värmesystem skiljer sig från vanliga hus. De främsta energikällorna är: 
- Instrålad solenergi, cirka 500 kWh per år. 
- Människorna som vistas i huset, cirka 80 W per person. 
- Belysning, hushållsmaskiner och hemelektronik. 
Sammanlagt bidrar de ovan nämnda energikällorna med cirka 1300 kWh per år vilket räcker för att 

hålla en behaglig innetemperatur större delen av året. En värmeväxlare för ventilationsluften hjälper 

till att värma den friska luften utifrån med den varma, använda luften. På så sätt återvinner man upp 

till 85 procent av värmeenergin. Under årets kallaste dagar räcker det med en lätt förvärmning av 

                                                           
15 www.passivhuscentrum.se/fileadmin/pdf/Folder_svensk.pdf, hämtat 090503 
16 www.ncc.se/Global/Projects_concepts/passivhus/NCC_Passivhus.pdf, hämtat 090506 
17 Tryckt källa: IsoverBoken – Guide för arkitekter, konstruktörer och entreprenörer. Sida 24. 
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friskluften för att hålla huset varmt. Förvärmningen sker med hjälp av ett liter värmeelement som 

sitter i tilluftskanalen. Värmeellementet kan drivas med till exempel el eller fjärrvärme.18 Passivhuset 

andas genom ventilationssystemet istället för genom otätheter i konstruktionen. Därför blir 

luftväxlingen och filtreringen av friskluft bättre än i ett traditionellt hus. Det ger en inomhusluft av 

högsta kvalité.19  

Värmesystemet i ett passivhus är inte krångligare än i traditionella hus, man måste bara lära sig det 

nya systemet för att det ska fungera optimalt. 20 Via en termostat bestämmer de boende vilken lägsta 

innetemperatur de vill ha, sedan sköter värmeväxlaren resten.21 Det är något flera faktorer som 

spelar roll för inomhustemperatueren i ett passivhus jämfört med i ett traditionellt uppvärmt hus. Till 

exempel är det skillnad om man bor två eller fyra i hushållet då varje människa fungerar som 

värmekälla. Bor man i radhus är det skillnad att bo i gavel- eller mittlägenhet. En mittlägenhet får 

mindre värmeförluster då de har två ytterväggar istället för tre. 22 

För att ytterligare minska behovet av köpt energi kan man till exempel använda solfångare för att 

värma upp varmvatten eller solcellspaneler för att generera elektricitet.23  

Det är viktigt att skärma av sommarsolen och se till att strålningen från vintersolen kommer in för att 
få ett behagligt inomhusklimat året om. Det kan man göra genom extra långa taksprång som skärmar 
av den högt stående sommarsolen (se figur 2 på föregående sida).  Balkonger kan fungera som 
avskärmning på ett tvåplanshus.  
 
Fönstren är energieffektiva med ett U-värde på högst 0,90 W/m2 K. Eftersom fönstren är så bra kan 
det bildas kondens på utsidan, i vissa fall frost. 24 Det här inträffar bara några få dagar under vår och 
höst då temperaturskillnaden mellan dag och natt är som störst. Imman fäster på fasadens kallaste 
ytor. Eftersom fönstren är så energieffektiva släpper de igenom lite värme, vilket gör att imman 
fäster där. När solen kommer upp och värmer fönsterrutan försvinner imman igen. Man kan 
förhindra sådan imma med hjälp av till exempel stora taksprång, markiser eller träd och buskar som 
skärmar av fönstren mot himlen.25  
 
Det är bra komfort i passivhusen då inneväggarna har samma temperatur som inneluften och man 

slipper drag från tilluftsdon bakom radiatorer. 26  

 

2.2 Kriterier för passivhus 
 

Passivhus är ett varumärke som idag ägs av arkitekten Hans Eek. Namnet passivhus får inte användas 

om huset inte uppfyller två kriterier – effektbehovet får vara max 12 W per kvadratmeter vid 

                                                           
18 www.passivhuscentrum.se/fileadmin/pdf/Folder_svensk.pdf, hämtat 090502 
19 www.ncc.se/Global/Projects_concepts/passivhus/NCC_Passivhus.pdf, hämtat 090506 
20 Tidskrift: ”energi &miljö” 3/09. Sida 42-43. 
21 www.ncc.se/Global/Projects_concepts/passivhus/NCC_Passivhus.pdf, hämtat 090506 
22 Tidskrift: ”energi &miljö” 3/09. Sida 42-43. 
23 www.boverket.se/Global/Webbokhandel/Dokument/2006/energisk_arkitektur.pdf, hämtat 090506 
24 www.passivhuscentrum.se/fileadmin/pdf/Folder_svensk.pdf, hämtat 090502 
25 www.wisy.se/Tips--ideer/Lilla-fonsterskolan, hämtat 090525 
26 www.passivhuscentrum.se/mer_om_passivhus.html?&L=wsdwlavodsxz, hämtat 090502 
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dimensionerande utetemperatur och man måste använda de mest energieffektiva hushållsapparater 

och belysning som finns på marknaden.27 

Förutom kraven från BBR (Boverkets Byggregler) är det en hel del andra krav som ska uppfyllas för att 

en byggnad ska få kallas passivhus. Kriterierna för svenska passivhus har utarbetats av FEBY (Forum 

för Energieffektiva byggnader) i uppdrag av energimyndigheten. Man har utgått ifrån de tyska 

kriterierna för passivhus och utvecklat dem för att passa ett mer nordiskt klimat. Kraven för passivhus 

ska leda till byggnader med så låga värmeförluster att den värme som behövs även under den 

kallaste perioden ska klaras med en förvärmning av tilluften.  

Byggnadsutformningen ska se till att uppfylla gällande innemiljökrav och i bostadsbyggnader ska inte 
komfortkyla behövas. Den maximala värmeförlusten får högst vara 10W /m2 Atemp, vilket är en 
tredjedel av värmeförlusterna i ett vanligt nyproducerat hus. Inga köldbryggor får förekomma. Det 
här ställer stora krav på byggarna som måste bygga noggrannare.  
 
Det rekommenderade energikravet omfattar köpt energi för hela byggnadens energianvändning, 
exklusive hushållsel.  Det som ingår är alltså varmvatten, värme och driftsel (pumpar, fläktar med 
mera) samt övrig fastighetsel (till exempel allmänbelysning och hissar). Energin från byggnadens egna 
solfångare eller solceller räknas inte till energianvändningen. Maximal köpt energi för hela 
byggnadens energianvändning per år beräknas till: 
- mindre är 45 kWh per kvadratmeter i klimatzon söder  
- mindre än 55 kWh per kvadratmeter i klimatzon norr.  
 
Luftläckaget genom klimatskalet får vara maximalt 0,30 l/s m2 vid +/- 50 Pa. Det är cirka fyra gånger 
så tätt som kraven i BBR (Boverkets Byggregler). 
 
Fönster och dörrar ska ha ett U–värde på högst 0,90 W/(m2 K) 
 
Golv, tak och väggar ska ha ett U–värde på 0,10 W/(m2 K) 
 
Ljud från ventilationssystemet ska klara minst ljudklass B i sovrum. 
 
För att i efterhand kunna bekräfta byggnadens energitekniska egenskaper ska energianvändningen 
kunna avläsas månadsvis. Hushållsel, fastighetsel och värmeenergi ska avläsas var för sig för att 
lättare kunna utvärdera energianvändningen. Man noterar även medelvärdet för inne- och 
utetemperatur under mätperioden. Dessutom mäts vattenvolym till varmvattenberedning och 
antalet boende noteras.28 
 

2.3 Att bygga passivhus 
 

Det krävs stora kunskaper för att konstruera och bygga ett passivhus. I ett passivhus finns inget 

värmeläckage som hjälper till att torka ut konstruktionerna, därför är det näst intill nolltolerans på 

byggfel som gäller vid utförandet av ett passivhus. Gör man inte rätt kan byggnaden lätt utsättas för 

fukt och mögel.29  

                                                           
27 www.byggahus.se/artiklar/pionjarer-inom-passivhus, hämtat 090504 
28www.energieffektivabyggnader.se/download/18.2f3a7b311a7c8064438000482307/Kravspecifikation+f%C3%B6r+bost%C3%A4der+2008

_1.pdf, hämtat 090504 
29 www.energieffektivabyggnader.se/download/18.360a0d56117c51a2d30800050285/Vargardahus.pdf, hämtat 090504 
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På insidan av ytterväggarna, bakom gipsskivorna, finns en plastfolie som fungerar som ångspärr. För 

att få den lufttäthet som krävs för ett passivhus är det viktigt att tejpa och försegla alla hål för rör och 

ledningar samt hörn och skarvar i plasten. Det är smart att göra en tätprovning av huset innan man 

sätter på de sista skivorna på insidan av tak och väggar, då är det fortfarande lätt att åtgärda 

eventuella luftläckage.30 Det är bra att placera plastfolien en bit in i väggen så att man kan hänga upp 

tavlor med mera utan att riskera spik- och skruvhål i folien.31 

Erfarenheten av att bygga passivhus är ännu inte så stor och mycket kommer säkert att förändras de 

närmsta åren. Att bygga ett passivhus själv rekommenderas inte, det är viktigt att arbeta med 

experter inom passivhustekniken. Funderar man på att köpa ett passivhus måste man räkna med 

lång projekteringstid. Planeringen är oerhört viktig för att inga fel ska uppstå.32  

 

2.4 Kostnad 
 

Med tanke på bättre isolering och värmeväxlad ventilation som krävs för passivhus blir 

investeringskostnaden lite dyrare än för ett traditionellt hus. Det går åt mer och dyrare material.33 

Generellt kostar det något mer (två till tio procent) att bygga ett passivhus, men den summan betalas 

tillbaka på bara några år tack vare de betydligt lägre energikostnaderna.34 Energibehovet i ett 

passivhus är så lågt att man kan använda lokala, förnybara energikällor för både uppvärmning och 

elektricitet. 35  

Än så länge är utbudet på passivhus lägre än efterfrågan vilket bidrar till högre priser. Men i takt med 

att fler passivhus byggs kommer produktionen bli allt mer kostnadseffektiv och priserna kommer att 

pressas. Dessutom kommer värdet på ett byggt passivhus att öka i takt med att energipriserna 

stiger.36 

 

2.5 Marknaden  
 

Passivhus är redan idag vanliga i Tyskland och Österrike, och det börjar bli allt vanligare i de nordiska 

länderna. 37 År 2001 stod Sveriges första passivhus klart (läs mer under rubriken 2.9.1). Fram till år 

2007 byggdes cirka 200 lägenheter, men år 2008 var ett genombrottsår och idag finns ca 780 

bostäder uppförda som passivhus i Sverige.38 

Det är de kommunala bostadsbolagen som bygger flest passivhus i Sverige idag. Det beror främst på 
att de själva förvaltar husen de bygger och ser de ekonomiska fördelarna med energisnåla hus. Men 
även bland de privata bolagen har intresset för passivhus ökat.39 

                                                           
30 isover.dk/graphics/Isover_SE/Om_Isover/Kontakta_oss/Broschyrer_Bygg/MCH_vagledning_2007_2.pdf, hämtat 090518 
31 Muntligt: Per Carlfjord, fastighetsutvecklare, Stångåstaden AB, 090609. 
32 www.tellus.tv/passivhus/byggrad.htm, hämtat 090506 
33 www.passivhuscentrum.se/mer_om_passivhus.html?&L=wsdwlavodsxz, hämtat 090502 
34 www.passivhuscentrum.se/vad_kostar_det.html, hämtat 090520 
35 www.passivhusnorden.se/horisontellmeny/ompassivhus.4.2f3a7b311a7c8064438000652935.html, hämtat 090423 
36 www.ncc.se/Global/Projects_concepts/passivhus/NCC_Passivhus.pdf, hämtat 090506 
37 www.passivhusnorden.se/horisontellmeny/ompassivhus.4.2f3a7b311a7c8064438000652935.html, hämtat 090423 
38 Tidskrift: ”energi & miljö” 3/09.  Sida 24. 
39 www.byggindustrin.com/energi--miljo/finanskrisen-minskar-inte-intresset-for-__6002, hämtat 090506 
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Hittills har det mest uppförts passivhus i form av flerfamiljshus eller grupphusbebyggelse, intresset 
från småhustillverkarna har varit litet. Småhustillverkarna menar att det främst beror på att deras 
kunder varit mer intresserade av stora fönster och snygga kök. Men trenden tycks ha vänt, idag är 
det många privatpersoner som vill bygga energisnålt och därför har intresset för passivhus ökat. 40 
 

2.6 Miljöpolitik 
 

Passivhus är ett viktigt steg på väg mot ett hållbart samhälle.41 Det är den boendeform som 

minimerar de negativa globala klimatförändringarna. EU diskuterar att införa en byggnorm som 

föreskriver passivhusstandard för nybyggnation. Den kan komma att träda i kraft år 2016. I Österrike 

har man redan infört byggnormen i vissa delar av landet, där ger man även bidrag till 

låginkomsttagare för att de ska kunna bygga passivhus. Tyskland planerar att införa byggnormen år 

2012, Storbritannien år 2013.42 I Sverige är det lag på att man ska energideklarera sina hus sedan år 

2008, men ett införande av passivhus som standard kommer dröja.43 

 

2.7 Byggföretagen om passivhus 
 

NCC skriver i broschyren ”Passivhus EN AKTIV INSATS FÖR EN BÄTTRE MILJÖ”:  

Snart kan det vara passivhusen som är ”vanliga” hus! 

Redan idag försöker NCC bygga sina hus på ett sätt som bidrar till en minskad klimatpåverkan samt 

ger deras kunder så små energikostnader som möjligt. De tror att de med hjälp av passivhustekniken 

kan utveckla bättre byggmetoder för energisnåla hus i framtiden. Metoder som på sikt kan sänka 

energibehovet i alla nyproducerade lägenheter.44  

Skanska jobbar med att steg för steg bygga mer energieffektiva bostäder och lokaler,  

passivhustekniken är en del i det arbetet.45 De har byggt och renoverat en rad byggnader med 

passivhusteknik, bland annat i Allingsås, Stockholm, och Uddevalla.46 På Orust, Ellör, bygger de 

Sveriges första passivhus som bostadsrätter.47  

JM menar att passivhus är för dyra att uppföra. På företagets hemsida skriver de:  

Som Sveriges största bostadsbyggare måste vi se till att de energisatsningar vi gör inte bara är 

klimateffektiva utan också är praktiskt, estetiskt och ekonomiskt genomförbara. 

Istället för att bygga ”dyra spetsprojekt” satsar de på konsekventa lågenergilösningar och är idag 

ledande i Norden på att bygga lågenergihus.48  

                                                           
40 www.byggindustrin.com/energi--miljo/finanskrisen-minskar-inte-intresset-for-__6002, hämtat 090506 
41 www.passivhusnorden.se/horisontellmeny/ompassivhus.4.2f3a7b311a7c8064438000652935.html, hämtat 090423 
42 www.passivhuscentrum.se/mer_om_passivhus.html?&L=wsdwlavodsxz, hämtat 090502 
43 www.passivhuscentrum.se/fileadmin/pdf/Folder_svensk.pdf, hämtat 090502 
44 www.ncc.se/Global/Projects_concepts/passivhus/NCC_Passivhus.pdf, hämtat 090506 
45 www.skanska.se/sv/Om-Skanska/Miljo/Energi-och-klimat, hämtat 090525 
46 www.skanska.se/sv/Kunddag/Kontaktlista-Grona-projekt, hämtat 090506 
47 Mailkontakt: Anneli Mälargård, Miljösamordnare, Skanska, svar 090511 
48 www.jm.se/default.aspx?id=618, hämtat 090506 
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Peab byggde Sveriges första passivhus, radhusen i Lindås (läs mer under rubriken 2.9.1).49 Därefter 

har de byggt en rad olika passivhus, bland annat förskolan Stadsskogen i Alingsås som är Nordens 

första förskola byggd med passivhusteknik.50 På företagets hemsida skriver de: 

Passivhuset är prisvärt. De små extrakostnaderna för bättre isolering och värmeväxlad ventilation kan 

ge lägre totalkostnader redan efter några år.51 

Veidekke marknadsför TellHus - ett koncept som effektivt reducerar koldioxidutsläppen vid både 

byggande och boende. Eftersom förutsättningarna för ett klimatsmart boende skiljer sig beroende på 

var man bor väger man in tre faktorer vid bygget av ett TellHus - kvalitén på den tillförda energin, 

husets egenskaper samt den boendes beteende. Veidekkes mål är att bygga så energisnålt som 

möjligt. Johnny Kellner, teknik- och miljöchef på Veidekke, säger att de inte är emot passivhus, men 

man måste göra rätt saker på rätt plats och i rätt tid. Om man har som mål att minska 

växthusgaserna är det bättre att ge U-landsbistånd genom svensk teknik, menar Kellner.52 

 

2.8 Arkitektur 
 

Målet är att bygga så energieffektiva hus som möjligt, samtidigt som de är vackra och praktiska. Att 

kombinera energieffektiva hus med funktion och design är en utmaning för dagens arkitekter. 

Det är många faktorer som avgör energianvändningen. Till exempel har fönstrens placering och 

storlek samt valet av solavskärmning en betydande roll.53 Även huskroppens geometri spelar stor roll 

för en låg energiförbrukning. Ett klot hade varit optimalt, en kub är det näst bästa.54 

Estetiska fördelar inne i ett passivhus är de djupa fönsternischerna och att man slipper radiatorer. 

Det blir snyggare, lättare att möblera, men också lättare att hålla fritt från damm.55 

 

2.9 Exempel på uppförda passivhus 
 

I underrubrikerna nedan redovisas några passivhus som är värda att nämna. Det är Lindåshusen - 

Sveriges första passivhus, Villa Malmborg - Sveriges första enfamiljshus enligt passivhusprincipen 

samt Power Tower - världens första passivhöghus. 

 

  

                                                           
49 www.passivhuscentrum.se/fileadmin/pdf/Folder_Lindas_SV.pdf, hämtat 090509 
50 

www.peabbostad.se/?id=3323, hämtat 091027 
51 http://www.peabbostad.se/?id=3188, hämtat 091027 
52 Telefonsamtal: Johnny Kellner, Teknik- och miljöchef, Veidekke, 090824 
53 www.energieffektivabyggnader.se/download/18.360a0d56117c51a2d30800050285/Vargardahus.pdf, hämtat 090504 
54 www.byggahus.se/artiklar/pionjarer-inom-passivhus, hämtat 090504 
55 www.ncc.se/Global/Projects_concepts/passivhus/NCC_Passivhus.pdf, hämtat 090506 
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2.9.1 Sveriges första passivhus 

I Lindås, 2 mil utanför Göteborg, byggdes Sveriges första passivhus som stod klart år 2001 (se figur 3). 

Det är 20 radhus som är byggda av Peab för Egnahembolaget och ritade av EFEM arkitektkontor. 

Radhusen är ett resultat av flera års forskning på Chalmers, Byggforskningsrådet, Lunds Tekniska 

Högskola och Sveriges provnings- och forskningsinstitut.56 

 

Figur 3: Lindåshusen. 

Husen är utformade för att ge bästa möjliga inomhusklimat och minimal energianvändning. 

Lägenheterna är elva meter djupa, på så sätt blir det inte så mycket ytterväggar. Fasaden åt söder har 

stora fönster för att ta tillvara på solvärmen. Balkonger och extra långa takutsprång skyddar mot för 

mycket solljus sommartid. Ett takfönster är placerat över trappan, det ger ljus mitt i huset och 

används för effektiv vädring under sommaren.  

Ventilationssystemets värmeväxlare har en värmeåtervinning på 85 procent. På sommaren kan man 

stänga av värmeväxlaren och ventilera huset med endast frånluft och fönstervädring. Varje lägenhet 

har fem kvadratmeter stora solfångare på taket som värmer upp ungefär hälften av tappvarmvattnet. 

Resten av vattnet värms upp med en elpatron i ackumulatortanken. 57 

                                                           
56 www.passivhuscentrum.se/fileadmin/pdf/Folder_Lindas_SV.pdf, hämtat 090509 
57 www.passivhuscentrum.se/fileadmin/pdf/Folder_Lindas_SV.pdf, hämtat 090509 
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2.9.2 Sveriges första enfamiljshus enligt passivhusprincipen 

 

 

Figur 4: Villa Malmborg. 

Villa Malmborg (se figur 4) i Lidköping är ett projekt som har pågått sedan år 2004 och var 

inflyttningsklart i april 2007. Det är VårgårdaHus som tillsammans med familjen Malmborg samt 

arkitekterna Hans Eek och Hans Knutson (Forum Arkitekter)har ritat, konstruerat och byggt huset. 

Villa Malmborg är Sveriges första enfamiljshus som är uppförd enligt passivhusprincipen. Målet var 

att skapa ett hus som sparade både tid och pengar, som kräver lite underhållning och har låga 

energikostnader. 

Fasaden är behandlad med järnvitriol på fabrik. Därefter är fasaden underhållsfri i minst 50 år, den 

åldras och blir slutligen grå. Taket är av plåt och hållbart i 50 år. Väggarna har dubbla väggelement 

med ett absolut tätt skikt emellan. Bottenplattan och taket är extra isolerade. Fönstren har ett U-

värde på 0,85 W/(m2 K), vilket är 0,05 W/(m2 K) under kravgränsen för passivhus. Uppvärmningen av 

huset sker genom värmeväxlare i ventilationssystemet. Människorna och hushållsapparaterna hjälper 

också till att värma inneluften. För att värma varmvatten används fjärrvärme. För de extra kalla 

dagarna på året, då det är minus 20 grader eller kallare, kan det behövas lite extra värme. Då finns 

ett litet värmebatteri anslutet till fjärrvärmen och värmeväxlaren som kan användas.58 

 

  

                                                           
58 www.energieffektivabyggnader.se/download/18.360a0d56117c51a2d30800050285/Vargardahus.pdf, hämtat 090504 
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2.9.3 Världens första passivhöghus 

 

Power Tower (se figur 5) – så kallas världens första passivhöghus som har uppförts i staden Linz i 

Österrike. Byggnaden är energibolaget Energie AG:s huvudkontor med nitton våningar och en yta på 

32 000 kvadratmeter.  

 

Figur 5: Power Tower. 

Fasaden består av två tredjedelar glas, trots det behövs inget traditionellt luftkonditioneringssystem. 

Istället används solskydd samt kyltak vid behov. 

En del av energin produceras genom en grundvattenvärmepumpsanläggning. Men höghuset har även 

Österrikes största fasadintegrerade solcellsanläggning som energikälla. Det är totalt 637 

kvadratmeter solceller som ska ge 42 000 kWh el per år. 

Det sägs att höghuset minskar sina koldioxidutsläpp med 300 ton per år jämfört med om huset hade 

försetts med traditionell uppvärmning som olja.59 

 

  

                                                           
59 Tidskrift: ”energi &miljö” 1/09. Sida 12. 
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2.10 Studiebesöken 
 

Nedan kan du läsa om byggnaderna från mina studiebesök. Det är Brogården i Alingsås samt 

Stångåstadens passivradhus i Lambohov, Linköping. 

 

2.10.1 Brogården i Alingsås 

 

Brogården i Alingsås består av 300 lägenheter. De byggdes år 1970 som en del i miljonprogrammet 

och är idag i behov av en ordentlig upprustning.60 Alingsåshem som förvaltar lägenheterna i 

Brogården håller idag på med en totalrenovering av de här byggnaderna. I samarbete med Skanska 

samt arkitekten Hans Eek bygger de om husen med passivhusteknik.61 Efter renoveringen kommer 

husen att vara bättre än nybyggnadsstandard, men inte riktigt nå upp till kraven för passivhus. 

Renoveringen är värdefull för de boende, kommunen och miljön. Brogården blir även ett föredöme 

både i Sverige och internationellt. Om man skulle renovera alla miljonprogramhus i Sverige skulle vi 

spara sju TWh per år, det motsvarar ungefär lika mycket som två kärnkraftverk producerar per år. 

Enligt Hans Eek är det här Sveriges mest intressanta byggprojekt just nu. 

De gamla byggnaderna har gult fasadtegel som har frusit sönder och behöver bytas. Lägenheterna är 

dragiga och dåligt isolerade, det finns till exempel ingen isolering nedåt i bottenplattan. Balkongerna 

har stora köldbryggor och balkongplattorna har spruckit i framkant (se figur 6). Fönstren är 

treglasfönster med ett U-värde som är sämre än 2,0 W/m2K. Tilluften sker genom fönsterspjäll.  

Efter renoveringen är byggnaderna välisolerade enligt passivhustekniken, även bottenplattan. De har 

satt in passivhusfönster och täta entrédörrar. Fasadteglet är utbytt till keramiska plattor med bättre 

hållfasthet. Varje lägenhet har fått ventilation med värmeväxlare. De har även byggt nya, utvändiga 

balkonger utan köldbryggor (se figur 6). Energianvändningen sjunker från ett snitt på 216 kWh till 92 

kWh per kvadratmeter. En lägenhet i Brogården gjorde av med 15120 kWh per år i snitt innan 

renoveringen. Efter renoveringen har den siffran sjunkit till 6790 kWh per år. Solfångare och 

fjärrvärme med miljövänlig flis värmer varmvattnet samt bidrar med den värme som behövs under 

årets kallaste dagar. Nya, energisnåla vitvaror hjälper också till att sänka elanvändningen ordentligt.62 

   

Figur 6: Gamla balkonger - Nya utvändiga balkonger. 

                                                           
60 Broschyr: Alingsåshem bygger en hållbar framtid, maj 2007. 
61 Muntligt: Anders Kyrkander, arkitekt, Passivhuscentrum, 090527. 
62 Muntligt: Hans Eek, arkitekt, Passivhuscentrum, 090527. 
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När de började riva väggarna såg de att isoleringen i ytterväggarna var helt svart efter att ha filtrerat 

luften som gått genom i drygt 35 år. Eftersom väggarna var i så dåligt skick var de tvungna att byta ut 

i stort sett allt. De har behållit betongstommen och de flesta inneväggar på plan två och tre. På plan 

ett har man även bytt inneväggar. Många är skeptiska till om det verkligen är lönsamt att behålla 

stommen, hade det inte varit bättre att riva allt och bygga nytt? Men med tanke på den energi det 

går åt för att tillverka ny betong är det en bra insats för miljön att behålla betongstommen. 

I samband med renoveringen arbetar de även för att förbättra det sociala livet i området. 60 procent 

av lägenheterna handikappanpassas. Man passar även på att göra några större lägenheter för att fler 

barnfamiljer ska kunna bosätta sig i området. Innan renoveringen var den största lägenheten tre rum 

och kök, nu byggs även ett antal fyror.  

De boende i Brogården har fått mycket information både innan och under byggtiden. Innan 

renoveringsarbetet påbörjades intervjuades cirka 20 procent av de boende för att se vad de tycker är 

viktigt. Vad trivdes de med i området och vad ville de ändra på? Under renoveringstiden får de 

boende evakuera sin lägenhet under sex månader. De får sedan själva bestämma om de vill flytta 

tillbaka till sin renoverade lägenhet eller inte. Det har än så länge varit 80 procent återflyttning till de 

nyrenoverade lägenheterna. 

Alingsåshem och Skanska har ett kontrakt på sju år. De använder sig av entreprenadformen 

partnering vilket är mycket resurseffektivt. För varje byggnad de renoverar sker förbättringar och 

effektiviseringar. 

Alingsåshem har tagit ett beslut att bara bygga passivhus framöver. Det tjänar både miljön och de 

boende på. De låga energikostnaderna kommer att vara positivt för hyrorna på både kort och lång 

sikt. Alingsåshem erbjuder även energirådgivning för att de boende ska kunna påverka sin 

energianvändning ytterligare. 63 

 

2.10.2 Östra Lambohov i Linköping 

 

Åhlin & Ekeroth har på uppdrag av Stångåstaden AB upprättat 39 rad- och parhus i Östra Lambohov i 

Linköping. Nio av dem är passivhus.  

De här husen är mer välklädda, vi har satt på dem en ytterrock. 

Så beskriver Per Carlfjord de nio passivhusen. Det är Sonark Arkitektkontor AB i samarbete med 

2xhargitai Arkitektkontor som har ritat husen.  

Utifrån ser passivhusen och de vanliga husen identiska ut. Skillnaderna inne är också mycket små. 

Den största skillnaden är att passivhusen får djupare fönstersmygar och saknar radiatorer. Boytan 

blir två kvadratmeter mindre på grund av extraisoleringen.  

Av värmeförbrukningen i passivhusen går två tredjedelar till varmvatten och en tredjedel till övrig 

uppvärmning. I de övriga rad- och parhusen är värmefördelningen den omvända. Passivhusens 

ventilation med värmeväxlare har en värmeåtervinning nära 90 procent. Tilluftsdonen sitter i taket 

på bottenvåningen och längs golvet på övervåningen. 

                                                           
63 Muntligt: Anders Kyrkander, arkitekt, Passivhuscentrum, 090527. 
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När man planerade passivhusen letade man efter de bästa produkterna och materialen som finns på 

marknaden men som fortfarande är standardprodukter. Det enda som är specialbeställt är dörrarna 

då de inte lyckades hitta några som motsvarade kraven för passivhusstandard. 

Alla husen har bärande trästomme och putsfasad med vissa träinslag vid entrépartiet. De har valt att 

inte bygga extra långa takutsprång då de ville att passivhusen skulle se identiska ut med de ”vanliga” 

husen. Istället har man sett till att husen inte ligger med fönstren i norr-söder läge.  

Innan bygget drog igång kalkylerades en merkostnad på tio procent för passivhusen. När husen var 

klara uppgick merkostnaden till endast 5,6 procent. Genom de låga energikostnaderna tjänar de in 

den ökade byggkostnaden på bara två år. Alla husen har kallhyra. Passivhusen har något högre hyra 

än de vanliga husen, men räknar man med uppvärmningskostnaderna för de vanliga husen får 

passivhusen en betydligt lägre månadskostnad.64 

  

                                                           
64 Muntligt: Per Carlfjord, fastighetsutvecklare, Stångåstaden AB, 090609. 
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3 Visualiseringen 
 

Som en del av examensarbetet har jag i samarbete med Per Larsson, arkitekt på Sonark 

Arkitektkontor AB, visualiserat ett radhus i AutoCAD Architecture och 3D Studio Max Design. 

Utgångspunkten har varit skisser som Per Larsson har ritat upp i AutoCAD Architecture tidigare.  

 

3.1 En modul – flera alternativ 
 

Utgångspunkten för radhuset har varit en ”normal” lägenhetsyta på 64 kvadratmeter - åtta gånger 

åtta meter. Jag och Per Larsson har sedan försökt hitta nya alternativ att utnyttja ytan på. Tanken var 

att med öppnare ytor lättare kunna anpassa sitt boende till den aktuella livssituationen jämfört med i 

en traditionell lägenhet. 

Vi har jobbat med en grundmodul där endast VVS-installationerna  är förbestämda, i övrigt är det en 

öppen planlösning med möjligheter att anpassa till den boendes behov (se figur 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi har tittat på olika alternativ att använda modulen på. Figurerna nedan (Figur 9-16 ) är Per Larssons 

egna skisser och är inte anpassade som passivhus. 

Alternativ ett: En radhuslägenhet i ett plan – 64 kvadratmeter. I planlösningen nedan (figur 8) kan du 

se hur grundmodulen används. I det här fallet är det väggar till sovrummet och mer öppet mellan kök 

och vardagsrum. Se även skisser över fasaden (figur 9 och 10). 

 

Figur 7: Grundmodulen. 
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Figur 8: Planlösning (alternativ 1). 
 
 
 

 

Figur 9: Fasad – Framsidan (alternativ 1). 
 
 
 

 

Figur 10: Fasad – Baksidan (alternativ 1). 
 
 
 

Alternativ två: En radhuslägenhet i ett och ett halvt plan. Här lägger vi till ett loft på åtta gånger fyra 

meter så att bostadsytan blir totalt 96 kvadratmeter. Man kan sedan välja om det ska vara full 

takhöjd eller bara ett sovloft med lågt till tak. Nedan (figur 11-12) kan du se planlösningen. 

Bottenvåningen är helt öppen, på loftet kan man välja om det ska vara öppet eller om man gör vägg 

till ett sovrum. Figur 13-15 visar fasader samt sektion. 
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Figur 11: Planlösning, plan 1 (alternativ 2). 
 
 
 

 

Figur 12: Planlösning, plan 2 med/utan vägg (alternativ 2). 
 
 
 

 

Figur 13: Fasad – Framsidan (alternativ 2). 
 
 
 

 

Figur 14: Fasad – Baksidan (alternativ 2). 
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Figur 15: Sektion (alternativ 2). 
 
 

Alternativ tre: En radhuslägenhet med två våningar, bostadsytan blir nu 128 kvadratmeter. Vi 

använder fortvarande samma grundmodul till bottenvåningen. Även här kan man välja om man vill 

ha full takhöjd på hela övervägningen eller snedtak. Man kan också välja om man vill ha öppen 

planlösning eller flera rum på andra våningen. 

 

För att visa hur en presentation i 3D kan se ut har jag har valt att visualisera alternativ två (se rubrik 

3.1 ovan). Det är en radhuslägenhet med ett plan plus loft – totalt 96 kvadratmeter. Loftet har i stort 

sett full takhöjd, det är bara längs ut vid räcket som takhöjden är något lägre - en och en halv meter. 

 

3.2 Tänkta hyresgäster 
 

När jag visualiserade radhuset utgick jag ifrån att de tänkta hyresgästerna är ett ungt par. Lägenheten 

ska fungera som ett nästa steg från den lilla lägenheten inne i stan – en introduktion till hur det kan 

vara att bo i hus. Livssituationen kan ändras ganska fort och då är det viktigt att kunna anpassa sitt 

boende. När de flyttar in i radhuset kanske en eller båda studerar, då kan en bra studieplats vara 

högt prioriterat. Om de bestämmer sig för att skaffa familj ska det vara enkelt att anpassa boendet 

till livet som småbarnsföräldrar. Det är viktigt att planlösningen ger utrymme för förändring. 

 

3.3 Konstruktion 
 

Givetvis är radhuset visualiserat som passivhus. Jag har valt att inte visa detaljerna i passivhuset, men 

tjocklek på väggar och tak med mera stämmer. Som inspiration för visualiseringen har jag tittat på 

konceptet Isover Multi-Comfort House. Det är en kombination av passivhusstandarden och god 

ljudprestanda. Plattan är 550 millimeter tjock och välisolerad. Väggarna som är 468 millimeter tjocka 

har träregelstomme och träpanel. De har tre isolerskikt för att nå ett lågt U-värde. Taket består av en 

lättbalk som har cirka 500 millimeter tjock isolering i form av lösull.65  

 

                                                           
65

 Tryckt källa: IsoverBoken – Guide för arkitekter, konstruktörer och entreprenörer. Sida 41-42. 
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3.4 Resultatet 
 

Exteriör 

Radhuset har en svart träfasad och ett grått plåttak (se figur 16-18). Alla radhuslägenheter har 

gräsmatta både på fram- och baksidan. På baksidan finns även en uteplats med plattor närmast 

husväggen (se figur 18). På taket finns solfångare i söderläge. 

 

 

 

Figur 16: Radhuset – framsida, norr. 

 
 

 

Figur 17: Radhuset – baksida, söder. 
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Interiör 

Hela bottenvåningen har öppen planlösning (se figur 19-20). Hallen har en liten skiljevägg mot köket 

för att stoppa upp kall uteluft. Direkt till höger finns badrummet med tvättmaskin och torktumlare 

installerat. 

I köket (se figur 19) finns skåp helt upp till taket. Över de vanliga köksskåpen finns ytterligare 

förvaring för saker man inte använder så ofta, eftersom man måste använda stege för att nå.  

 

Den öppna planlösningen mellan kök och vardagsrum ger de boende möjlighet att till exempel göra 

långbord om de ska ha fest med mycket gäster.  

I andra änden av vardagsrummet finns en kontorsdel med databod och hyllsystem (se figur 21). Från 

kontorsdelen kan man gå ut till uteplatsen på baksidan. 

Från köket är det även öppet upp till allrummet på loftet. I den andra delen av loftet finns ett avskilt 

sovrum med klädkammare.  

 

 

 

Figur 18: Radhuset - kök. 
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Figur 19: Radhuset - vardagsrum. 

 

 

 

 

Figur 20: Radhuset - kontor och hall. 
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4 Diskussion 
 

Jag vill börja med att gå tillbaka till frågeställningarna som mitt examensarbete är baserat på. Sedan 

kommer några funderingar kring rubrikerna ”Tankar om miljön” och ”Arbetets gång”. 

Hur är passivhus konstruerade?  

Att bygga passivhus innebär ingen ny, krånglig teknik eller nya material. Istället handlar det om att ta 

bort radiatorsystem och luftkonditionering med mera och istället bygga välisolerade, täta hus mer 

noggrant och med sunt förnuft. Engagemang och intresse är mycket viktigt för att genomföra ett 

lyckat passivhusprojekt.   

 

Vilka för- och nackdelar finns det med passivhus?  

Fördelarna är många. För det första hjälper man till att bidra till en bättre miljö genom minskad 

energiförbrukning. Den något högre investeringskostnaden för att bygga ett passivhus jämfört med 

ett traditionellt hus sparas snabbt in genom de låga energikostnaderna. Att kunna bygga miljövänligt 

samtidigt som det är ekonomiskt tycker jag låter lockande.  

Inomhusmiljön blir bättre i ett passivhus. Luften är renare än i ett traditionellt hus. Kanske kan 

allergiker få mindre besvär om de bor i ett passivhus? På grund av att passivhuset är så välisolerat blir 

även bullernivån utifrån betydligt lägre än i ett traditionellt hus, något som säkert kan hjälpa många 

till bland annat bättre sömn. 

Åker man iväg en längre tid under vintern kan temperaturen i huset sjunka mer än önskat då det 

försvinner värmekällor i form av den kroppsvärme och värmen från de hushållsapparater och lampor 

som används när man är hemma. Det tar några timmar att få tillbaka en behaglig 

inomhustemperatur igen, men kan inte det vara okej om man vet att man bidrar till en bättre miljö?  

Att det ställs större krav på de som bygger passivhus jämfört med traditionella hus tycker inte jag är 

någon direkt nackdel – så länge det inte blir fel och huset fungerar som det ska. Att bygga ett hus 

med precision tror jag är en roligare utmaning för byggarna än att producera många hus på så kort 

tid som möjligt. Att ha byggt ett välfungerande passivhus är något man kan vara stolt över.  Många 

kanske kan tycka att de långa projekteringstiderna kan vara en nackdel, men planeringen är 

jätteviktig för att allt ska bli rätt. Om man tänker långsiktigt så vill man nog lägga lite extra tid vid 

projekteringsfasen för att få ett sunt hus att bo i samt undvika senare problem. 

Kommer vi att bo i passivhus i framtiden?  

De flesta jag har haft kontakt med under mitt examensarbete har uttryckt att det är kul och 

spännande att jag skriver om passivhus. Det tar jag som ett tecken på att många kunniga i 

byggbranschen har ett intresse för tekniken och tror på en framtid med passivhus. Jag känner mig 

övertygad om att passivhus är en bra boendeform.  

De allra flesta byggföretagen jag har tittat på verkar positiva till passivhustekniken och satsar en hel 

del på det nu. Jag tror att om några år kommer utbudet av passivhus vara betydligt större och 

priserna kommer att pressas så att fler har råd och vågar satsa på passivhus. Men det finns också 

många som tycker att det inte är ekonomiskt försvarbart att bygga passivhus. Att bygga lågenergihus 

känns idag som en självklarhet hos de allra flesta, men det kommer nog dröja innan passivhus blir 

standard i Sverige. 
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Hur kan man visa hyresgäster/köpare i planeringsstadiet hur boendet kommer att se ut?  

3D-visualisering tror jag är en viktig del i planeringsstadiet och beslutsprocessen för byggnader. Det 

är inte lätt, speciellt inte för det otränade ögat, att tyda en ritning i 2D. En 3D-visualisering ger alla 

chansen att förstå och tycka till i en beslutsprocess.  

Jag tror många företag prioriterar bort 3D-visualisreingen på grund av höga kostnader och tidsbrist. 

Men behöver det vara så dyrt? Behöver man lägga så mycket tid på 3D-modellerna för att de ska vara 

till nytta? Mina bilder är inte särskilt verklighetstrogna men de ger ändå en känsla av hur huset 

kommer att se ut när det är byggt. Det viktigaste tror jag är att se volymerna. Idag går det att göra 

mycket avancerade bilder med hjälp av 3D-teknik, bilder man knappt kan skilja från ett riktigt 

fotografi. Jag tror att man i vissa fall tjänar på att ta ett steg tillbaka och göra lite enklare 3D-

modeller. Självklart är det häftigt att kunna göra helt verklighetstrogna bilder men det är inte alltid 

nödvändigt. Jag tror köparen ibland kan lägga för mycket fokus på helt orelevanta detaljer i bilden 

om visualiseringen är för verklighetstrogen. Det är ju inte meningen att köparen ska fatta sitt beslut 

genom att titta på till exempel  inredning och färgsättning. En mindre verklighetstrogen bild kan nog 

ibland ge större utrymme för egna idéer och visioner om hur ens boende kommer se ut.  

 

Finns det bättre planlösningar än vanliga ”trerummare och kök”? 

Öppna planlösningar ger utrymme till lätta förändringar och variation. Man kan ändra sitt boende 

efter sina/familjens behov, vilket ibland kan vara så avgörande att man slipper flytta. Jag tycker också 

att ett hus med öppen planlösning blir ett mer socialt hem. Är det inte trevligt att kunna stå i köket 

och prata med sina gäster som sitter i vardagsrummet?  

Jag tror på att bygga hus med öppen planlösning som standard och ha inneväggar som en 

valmöjlighet för köparen. Alla föredrar nog inte en öppen planlösning, men att vara med och 

bestämma hur rumsuppdelningen ska se ut tror jag är det bästa för att köparen ska trivas så bra som 

möjligt.  

Tankar om miljön. 

Det är viktigt att vi inte börjar bygga jättestora hus nu, större än vi behöver, bara för att vi har dragit 

ner på energiförbrukningen. Då kommer inte passivhustekniken att göra samma nytta. Ett större hus 

kräver mer energi jämfört med ett litet, oavsett om det är passivhus eller inte. Ett yteffektivt boende 

i kombination med passivhustekniken tror jag är en bra lösning för miljön. 

Jag tycker fler bostadsbolag borde ta efter Alingsåshem som har bestämt sig för att endast bygga 

passivhus. De tänker inte bara pengar, de tänker på miljön och sina hyresgäster också. Istället för att 

göra de mest nödvändiga renoveringarna, för att rusta upp Brogården för stunden, gör de en 

totalrenovering med passivhusteknik. Istället för att riva allt och bygga nytt sparar de 

betongstommen eftersom det är det bästa ur miljösynpunkt. I samband med totalrenoveringen 

satsar de även på ökat mångfald och trivsel i området. Ekonomisk tror jag både Alingsåshem och 

hyresgästerna vinner på renoveringen i längden. De har även gjort en insatts för miljön som de kan 

vara stolta över.  

Arbetets gång. 

När jag började på mitt examensarbete var tanken att visualiseringen skulle vara den största delen. 

Jag började med att skriva om passivhustekniken. Tanken var att förklara begreppet passivhus på 

några sidor som en introduktion till visualiseringen, men det fanns så mycket intressant jag ville få 
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med och skriva om att det var svårt att begränsa sig. Det hade inte varit några som helst problem att 

bara skriva om passivhus men då hade jag gått miste om ett annat intressant område. 

Innan jag började modellera upp radhuset diskuterade jag och Per Larsson utifrån de skisserna han 

hade gjort i 2D. Det kändes som jag hade en bra plan och jag började modellera upp mina idéer. Men 

när radhuset började ta form och jag såg volymerna i 3D kändes det inte alls lika bra. Huset kändes 

inte alls yteffektivt och det var saker jag inte hade tänkt på när jag bara hade 2D-skisserna framför 

mig. Till exempel fick jag flytta sovrummet till andra sidan loftet och göra ett öppet allrum på 

övervåningen i anslutning till köket. På så sätt blev det genast en mycket trevligare innemiljö. Ett 

annat exempel är skiljeväggen mellan hallen och köket som inte fanns där till en början. Det kändes 

som man gick rakt in i köket och möjligheten till förvaring var i stort sett obefintlig. Att kunna se 

liknande problem som de jag stötte på, redan i planeringsstadiet, tror jag sparar mycket tid och 

pengar i ett skarpt projekt.  

När jag har visualiserat radhuset har jag tänkt på hur jag själv skulle vilja bo och hur mitt liv kan 

komma se ut om några år. Vad saknar jag i min lägenhet idag? Vad är viktigt för mig i mitt nästa 

boende? Hur kommer min livssituation ändras? Att kunna relatera till sig själv tror jag har gjort 

arbetet både lättare och mer intressant.  

Men jag har också haft många frustrerande situationer vid datorn. Det är ofta jag haft en bild i 

huvudet som är betydligt finare än den jag ser på datorskärmen. Mina kunskaper i 3D-modellering 

har inte räckt till för att skapa den där tänkta bilden. Det är främst mina kunskaper om ljussättning 

och rendering, den sista finishen, som jag känner är bristande. Jag har kommit en bra bit på väg och 

ser fram emot allt jag kommer lära mig under framtida visualiseringsprojekt.  

Trots att resultatet inte blev riktigt som jag tänkt från början har jag lärt mig mycket under mitt 

arbete, inte minst om passivhus. Jag tror och hoppas att de som saknar eller har relativt små 

kunskaper inom passivhustekniken kan ha nytta av mitt arbete.   
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Källförteckning 

Faktakällor 

Webbplatser 

 

Boverket  

www.boverket.se 

Byggahus.se  

www.byggahus.se 

Byggherrarna – leder svensk samhällsbyggnad 

www.byggherre.se 

Byggindustrin – Byggsveriges nyhetstidning 

www.byggindustrin.com 

Forum för energieffektiva byggnader 

www.energieffektivabyggnader.se 

Isover  

www.isover.se 

JM 

www.jm.se 

NCC 

www.ncc.se 

Partnering 

www.partnering.se 

Passivhuscentrum 

www.passivhuscentrum.se 

Passivhuset Villa Malmborg 

www.tellus.tv/passivhus 

Passivhus Norden 

www.passivhusnorden.se 

Peab 

www.peabbostad.se 

Skanska 

www.skanska.se 

Wisy – Fönster & Montage 

www.wisy.se 
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