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Kv Fridhem, Trollhättan  

174 nya hyreslägenheter i klimatsmarta passivhus 

Per Andersson, Peab Sverige AB, Sunnanvindsgatan 8, 652 21 Karlstad per.a.andersson@peab.se 

Abstracts  

AB Eidar, Trollhättans bostadsbolag  

Byggherre är AB Eidar, Trollhättans bostadsbolag. Det kommunägda bostadsföretaget i Trollhättan 

som har närmare 5900 lägenheter fördelade runtom i Trollhättans stad och i de mindre samhällena 

Sjuntorp, Upphärad, Velanda och Åsaka strax utanför Trollhättan. Av dessa är ca 800 lägenheter i 

seniorhus och service- och gruppbostäder. 

Där utöver hyr man ut ett tjugotal förskolor, en skola och en mängd affärs- och föreningslokaler, 

idrottsanläggningar och lokaler för annan verksamhet. 

Peab Sverige AB, Division Väst 

Peab vann en anbudstävling om projektutveckling av kvarteret Fridhem under 2011 och bygger nu 

husen på totalentreprenad. 

Allmänt (projektet, intentioner, visioner, krav i detaljplan) 

I Trollhättan, inom kvarteret Fridhem bygger Bostads AB Eidar attraktiva och energieffektiva bostäder 

i ett centralt läge där goda stadsbilds- och boendekvaliteter är förenliga med nationella och lokala 

miljömålen. Hela projektet har en tydlig profil som ett hållbart samhällsbyggnadsprojekt med bäring 

både socialt, ekonomiskt och miljömässigt. 

Kvarteret består av sju Passivhus; ett långt hus längs Drottninggatan och sex punkthus på gården. På 

gården kommer det att finnas öppna, tillgängliga ytor med planteringar och lekplats. Projektet 

kommer, när det står färdigt 2013, bli Sveriges största passivhusprojekt ytmässigt 
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174 moderna hyreslägenheter med minimal energiförbrukning. Bostadsbolaget Eidar i Trollhättan 

har i många år fokuserat på utvecklingen av ett hållbart boende och har målet att sänka den totala 

energiförbrukningen med minst 20 procent under perioden 2008-2016. Fridhem är en spännande del 

i den framtidssatsningen.  

Kvarteret Fridhem erbjuder rum och kök för alla smaker och här finns plats för hela livet. Det ger en 

trivsam mix av människor och skapar en levande vardag. De smakfulla och ljusa lägenheterna 

motsvarar alla högt ställda krav på trivsel och komfort. Varje lägenhet har exempelvis egen 

tvättmaskin och torktumlare i badrummet och ekparketten i alla övriga rum ger en ombonad känsla. I 

markplan har alla lägenheter egen uteplats, medan övriga har balkong. 30 lägenheter i storlekarna 1-

2 rok blir så kallat Trygghetsboende. Här bor man med extra bekvämligheter. Hyresgästerna i 

Trygghetsboendet får även tillgång till ett gemensamt samlingsrum med uteplats samt ett 

gemensamt kök. Dessa lägenheter kommer att ligga i den södra delen av huset på Drottninggatan.  

Gården erbjuder öppna härliga ytor med bänkar och bord som inbjuder till trevliga prat- och 

fikastunder. På kvarterets egen boulebana kan du utmana grannen på en match och för de yngre 

barnen finns en spännande lekplats.  

Maximal komfort med minimal energiförbrukning. 

Med passivhus gör man en insats för miljön. Bara genom att bo. Tack vare extremt bra isolering 

slipper du även drag, kyliga ytterväggar eller kallras vid fönstren. Det bidrar ytterligare till att 

boendet i kvarteret Fridhem upplevs som extra behagligt med mycket hög komfort. De höga 

byggnadstekniska kraven på passivhus gör också att kvaliteten på själva fastigheten är utöver det 

vanliga. Ett exempel är att solavskärmning är monterad för att undvika övertemperaturer sommartid 

i lägenheter med högst solinstrålning. 

Så värms lägenheterna 

Den kraftiga isoleringen gör att behovet av tillförd värme blir så litet att det under större delen av 

året räcker med kroppsvärmen som vi människor alstrar, tillsammans med värmeenergin från alla 
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elektriska hushållsapparater. Under de kallaste månaderna tillförs värme i punkthusen genom 

förvärmd tilluft från fjärrvärme. Det behövs alltså inga element.  

Resultatet blir kraftigt reducerad energiförbrukning jämfört med vanlig uppvärmning. Lägenheterna 

blir mer yteffekiva och lättmöblerade.  

85 procent återvinns 

Det minimala behovet av tillförd värme gör att den helt kan distribueras via tilluften. En 

värmeväxlare leder in frisk luft i kanaler och när de passerar utgående kanaler med använd luft 

återvinns 85 procent av värmen. 

Minskade utsläpp av koldioxid 

När behovet av tillförd energi minimeras går lägenheternas belastning på miljön hand i hand med 

energibesparingen. Det innebär kraftigt minskade koldioxidutsläpp. År 2009 skrev Trollhättan Stad 

under ”Borgmästaravtalet” vilket förpliktar till att minska CO2 utsläppen med minst 20 procent 

mellan åren 1996-2020. CO2 reduktionen uppgick redan år 2008 till 33 %. 

Behovet av kunskap och erfarenhetsåterföring från idag uppförda lågenergi- och passivhus är stort 

eftersom efterfrågan ökar i allt högre takt. En viktig del i ett större genomslag för den här typen 

byggnader är att ta lärdom av erfarenheter, både goda och dåliga, från idag uppförda projekt. I det 

här sammanhanget är Fridhem mycket intressant med sin storlek och sina installations- och 

produktionstekniska lösningar. 

Antalet byggnadsprojekt som har en lägre energianvändning än idag gällande byggregler ökar i allt 

större utsträckning. En del av dessa är baserade på passivhusteknik som har en betydligt lägre 

energianvändning. De flesta av dessa projekt har dock varit radhus eller mindre flerbostadshus. 

Projektet blir ytmässigt (BOA) det största passivhuset som flerbostadshus i Sverige när det står klart 

2013. 

Teknik (Uppvärmning, Väggsnitt, taksnitt, grundläggning m.m.) 

Fridhem byggs som passivhus enligt FEBY´s ”Kravspecifikation för Passivhus” daterad juni 2009.  

Prefab Sandwichvägg 

Ett sandwichelement består av två lager betong och ett mellanskikt av isolering. U-värde för 

sandwichelementen till Kv Fridhem är 0,17 W/m2, K. Köldbryggorna minskar. Elementen monteras 

snabbt och behöver mycket lite efterarbete. Perfekt till passivhus och lågenergihus. Tack vare rätt 

kvalitet och tjocklek på isoleringen och där tjockleken kan anpassas efter önskat isolervärde, får man 

enkelt stor energibesparing och en minskad miljöpåverkan. Garanterat tätt utan att det blir problem 

med fukt – så att energi-återvinningen på ventilationen kan fungera under hela husets livslängd. 

I jämförelse med platsgjutet byggande klarar man arbetsplatsen med mindre personal och med 

mindre buller. Man får en renare byggarbetsplats och det blir lättare att bygga på en trång 

arbetsplats när man inte behöver lika stora utrymmen för utrustning och material eftersom betong, 

armering och isolering redan är i elementet.  
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Det kan tyckas att det blir en viss miljöpåverkan pga. avgasutsläpp i samband med transport av 

prefabelement från fabrik men då skall vägas in det väldigt stora antal betongbilar som körs tur- och 

retur mellan arbetsplatsen och betongstationen i samband med platsgjutning samt transporter av 

armering och gjututrustning. Den kortare byggtiden påverkar också positivt i sammanhanget. 
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Utomhuskonstruktioner som utsätts för tösaltning och frost kan med dagens produktionsmetoder 

fungera i minst 100 år. Vad som i realiteten bestämmer konstruktionens livslängd är ekonomiska 

förhållanden för det aktuella huset, dvs. vad det används för och kommer att användas till. 

Efter det att huset tjänat ut är givetvis den bästa formen av återanvändning att utnyttja samma 

konstruktion på nytt för annat ändamål. Är inte detta möjligt rivs konstruktionen med traditionella 

metoder och betongen kan användas för utfyllnadsändamål efter grovkrossning eftersom den 

praktiskt taget är inert. 

Värmeförsörjningen sker via fjärrvärme. Samtliga 7 huskroppar förses med separata 

fjärrvärmecentraler. Garage värms ej (räknas utanför klimatskärmen). Uppvärmning sker via 

vattenburen värme, lägenheter i de 6 punkthusen värms med värmebatteri i tilluften. Samtliga 

lägenheter i lamellhuset värms med radiatorer. Förråd, trapphus, gemensamhetslokaler värms med 

radiatorer. 

Bostadshusen förses med till- och frånluftsventilation. Fläktrum placeras i fläktrum på vind. I fläktrum 

installeras FTX-aggregat. Tilluft tillförs lägenheten via don i sovrum och vardagsrum. Frånluft tas via 

kontrollventiler från klädkammare, våtutrymmen och kök. Spisfläkt med separat imkanal till yttertak 

installeras i respektive lägenhet. Gemensamma aggregat för respektive trapphus installeras, detta 

reducerar de horisontella kanaldragningarna, framför allt i lamellhuset. Aggregaten utförs med 

värmeväxlare med hög verkningsgrad och värmebatterier. I normala fall används inte batteriet i 

aggregatet utan tilluften efter aggregatet värms endast med värmeväxlaren samt förlusterna i 

fläktarna. Den återstående uppvärmningen av luften görs med värmebatterierna som installeras i 

tilluften till respektive lägenhet. Temperaturen i lägenheten, mätt på central plats i lägenheten, styr 

behovet av värme som tillförs via tilluften. Tilluftsdonen utförs som impulsdon med möjlighet till 

individuell strypning, detta för att skapa luftrörelse i rummen utan drag. För frånluften används 

kontrollventiler.  
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Förtydligande: I lamellhusets lägenheter (och trygghetsboende) finns radiatorer installerade under 

fönster i ytterväggar istället för värme via tilluften. Punkthusen har inget radiatorsystem, men under 

uppföljningsstudien som planeras kan man enkelt jämföra punkthusens hörnlägenheter (FTX, värme 

via tilluft) med lamellhusets hörnlägenheter (FTX+radiatorer). Detta ger bra förutsättningar för att 

jämföra upplevt och mätt inomhusmiljöklimat mellan de olika systemen, som vi skulle kunna kalla 

”high-tech” resp. ”low-tech”. 

Energiaspekter på vald utrustning 

Den utrustning som installeras väljs med omsorg för att minimera energiförbrukningen och för att nå 

målet att klara Passivhuskravet. Detta innebär att aggregat och kanalsystem dimensioneras för låga 

VAS-tal, fläktverkningsgrad och tryckförluster i kanalsystem är väsentliga parametrar i detta arbete. 

Fläktar förses med varvtalsreglering via frekvensomriktare för att enkelt justera flödet. Pumpar för 

värme och VVC väljs i A-klass, pump för värmesystemet förses med tryckstyrning. Vi har valt att 

placera en fjärrvärmeundercentral i varje byggnad för att minimera kulvertförlusterna. Blandare 

förses med kallstart och ”turboflöde”. Termostatblandare installeras för bad/dusch.  

Vitvaror A+ , uppfyller det nya EU-direktivet för energieffektivitet (2010/30/EU). 

Individuell mätning av förbrukning 

För mätning av lägenheternas varmvatten- och elförbrukning installeras och programmeras ett 

mätinsamlingssystem M-bus, inklusive undermätare för mätinsamling IMD. Mätningen omfattar även 

gemensamma mätare för respektive hus avseende kallvattenförbrukning samt 

fjärrvärmeförbrukning. Elmätning görs även av fastighetens elförbrukning till hissar, pumpar, fläktar 

samt gemensam belysning.  

Driftperspektiv på vald anläggning 

Genom att erbjuda god övervakning via fastighetsnät samt en enhetlig och lättåtkomlig installation 

blir detta en lättskött anläggning som ger en rationell drift över många år. Ett exempel på detta är 

uppbyggnaden av värme- och ventilationssystemen, som görs lika för varje hus vilket innebär att man 

i driftskedet känner igen lösningarna i varje hus. Fläktrum placeras på vindarna och 

fjärrvärmeundercentraler i källaren eller på entrévåningen. Avstängnings- och injusteringsventiler för 

stamledningarna placeras i källaren.  

Sakvaror som används är av i Sverige vanligt förekommande fabrikat. Även detta innebär en god 

förutsättning för att det framtida underhållsarbetet ska kunna ske på ett smidigt sätt. 

Energiprestanda: 
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Produktion  

Projektet har ett större inslag av betongprefabricering (bjälklag och ytterväggar) vilket är ovanligt 

idag bland utförda passivhus och är viktigt att lyfta fram erfarenheter ifrån.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Värt att nämna är också att vi även ska prefabricera översta våningarna som är av utfackningsväggar. 

Dessa kommer att tillverkas av Peab-hantverkare inomhus i en hall på Peabs område på Nohab i 

närheten. Därefter lyftas på plats i färdiga sektioner. 

 

Fördelar med en hög betongprefabricering är: 

 Tung stomme 

 Hög täthet 

 Kortare uttorkningstider o montagetid 
Nackdelar kan vara: 

 Konjunktur prefab 

 Gsm-täckning 
Övrigt: 

 Utanpåliggande installationer 
 

 

Projektet överlämnas till förvaltningen under september 2013. På Passivhuskonferensen kommer vi 

att presentera mer sammanställda fakta och erfarenheter från produktionen, t.ex.  

 Bilder från produktion 

 Provtryckning 

 Rent bygge 

 Tidplan – reduktion produktionstid (10%) 
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Ekonomi  

Projektet överlämnas till förvaltningen under september 2013. På Passivhuskonferensen kommer vi 

att presentera mer sammanställda fakta och erfarenheter från produktionen, t.ex.  

 Nyckeltal 

 Det är inte dyrare att bygga ett passivhus 

 Långsiktigt lönsamt - billigare driftskostnad än ett normhus. Detta har hjälpt till att klara 
investeringskalkylen 

 Trappstegsmetoden 
 

Nyckelord: Passivhus, tillgänglighet, hållbarhet, komfort, långsiktigt lönsam, boende för hela livet 
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Övriga bilder (kommer vävas in i presentationen på Passivhuskonferensen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


