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Kompakt byggande ger passivhusnivå med 

standardkomponenter 
 

Robin Fritzson, Fritzson VVS-teknik AB 

 

 

Contact information for correspondence with main author  
Robin Fritzson, Fritzson VVS-teknik AB 

Honnörsgatan 16 

352 36 Växjö 

Email: robin@fritzson.net 

Telephone: 0705-696977 

 

Suggested topic: 3.1 Design and design guidelines.  

 

Ett kompakt byggande är en viktig faktor för att lyckas med ett passivhus. Varje utsprång i form 

av till exempel burspråk, takkupor och vinklar ökar den avkylande ytan och ger upphov till 

köldbryggor och svåra vinklar där tätheten kan bli svår att garantera. Jämför hur man fryser mer 

med fingervantar än med tumvantar. 

 

Vi har gjort en beräkning i PHPP för Kirunas stadshus (man måste bygga ett nytt pga. 

gruvdriften, som närmar sig den nuvarande platsen), som visar att man redan på 1960-talet  

”tänkte passivhus utan att tänka passivhus”– huset är en nästan kubformad byggnad, som i och 

med sin form minimerar mängden avkylande ytor. Eftersom byggnaden är så stor, blir effekten av 

kompaktheten ännu större än i ett mindre hus.  
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I beräkningen har vi använt oss av de material och byggmetoder som används i branschen idag. 

Resultatet blir att man redan innan man ”tänkt passivhus” är nere på en nivå av 14 kWh/m² och 

år. I Kiruna!  

 

 
 

Med fastighetsel och varmvatten blir det ca 27 kWh/m², år. 

 

Det befintliga huset, från 1962, drar idag 86 kWh/m², år. En bra bit under dagens BBR-krav på ca 

140 kWh/m², år alltså! 

 

Med samma utformning och med dagens teknik skulle energibehovet sjunka till en tredjedel och  

uppfylla kraven för ett internationellt certifierat passivhus - utan att kosta något extra i 

byggskedet. Det är snarare troligt att kostnaden blir lägre, eftersom behovet av värmning och 

kylning blir lägre och därmed storleken på radiatorer, rörstråk, m m. 

 

Med en yta på 11 000 m², blir energikostnaden de närmaste 20 åren ca 6 miljoner istället för 19 

miljoner.  

 

 

Robin Fritzson, 2013-02-06 


