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Sammanfattning 

Eje Sandberg och Hans Eek presenterar tillsammans erfarenheterna från 12 års passivhusbyggande i 

Sverige från husen i Lindås fram till dagens produktion av nollenergihus. Detta sker i form av en 

bildkavalkad som illustration till deras framförande. Detta är alltså inte någon ”vetenskaplig” artikel 

om ett case utan om författarnas subjektiva reflektioner också kring omvärldsfrågor som andra 

miljömärkningar, bristen på statligt engagemang, avsaknad av en redig nationell energimetodik för 

beräkning, småhusbyggarbranschens återvändsgränd med sina frånluftsvärmepumpar etc. 

keywords: Passivhus, 12 års erfarenheter 

Inledning 

”Passivhus” är en byggnad som har mycket små värmeförluster. Principen bygger på gammal svensk 

byggnadstradition och svensk byggforskning, som fördes vidare till Tyskland av byggnadsfysikern Dr. 

Wolfgang Feist, som tillsammans med Prof. Bo Adamsson utvecklade principerna vidare och myntade 

begreppet ”Passivhus” – en byggnad, som har så låga värmeförluster att det inte behöver ha ett 

aktivt värmesystem med radiatorer utan är möjligt att värmas med den friska ventilationsluften. 

Kriterierna har legat till grund för EU:s direktiv om ”Nära Nollenergibyggnader”. 

Vi har i Sverige haft passivhusbyggnader i drift under 12 år. Vad har vi lärt oss fram till idag? Vilka 

utmaningar kvarstår och vilka möjligheter ser vi framöver?  

I denna presentation ges en överblick av hur arbetet bedrivits, vilka faktorer som verkat för och vilka 

som verkat mot. Föredragningen illustreras rikligt med bilder från projekt och delsystem. 

2000- 2005. Den första femårsperioden. 

Radhusen i Lindås som byggdes av Egnahemsbolaget i Göteborg kallades Passivhus eftersom de 

ingick i ett EU- projekt, CEPHEUS, som drevs av Passivhaus Institut i Tyskland. Projektet är väl 

dokumenterar och uppmätt inte bara vad gäller byggnadens egenskaper utan också hur de boende 

upplever och värderar byggnaden. 
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Strömmen av besökare till detta första projekt har varit enorm, med delegationer från när och 

fjärran. Under de följande fem åren fick husen efterföljare i Värnamo, Landskrona och Frillesås. 

Också de med radhusbebyggelse och relativt lika utformning. Dessutom har projektet bidragit med 

erfarenheter även  nu 12 år senare, med den uppföljning som genomförts och som visar att 

byggnaderna fortfarande är ”precis som ny”. 

Drivkraften för den första femårsperioden: Eldsjälar ser möjligheter. Mest radhus byggs. 

Uppföljaren i Värnamo 2005 fick bara två anbud. Byggmarknaden var fortfarande orolig. Utan egna 

erfarenheter var ett sådant bygge betraktat som ett riskprojekt. Inte ens NCC som byggde området 

vågade skriva in en garanti på det täthetskrav som krävdes. Även Värnamoprojektet blev en 

framgång, även om förvaltaren själv fick programmera om reglersystemen i de FTX aggregat som 

fanns i varje lägenhet. Projektets största problem var temperaturgivarna i solvärmesystemet, ett 

system som ju har minst 20 år på nacken. 

 Statens insatsnivå på programmet: ”Resurseffektiva byggnader” ca 200.000 kronor/år och för 

utvärdering och informationsinsatser ca 100.000 per projekt.  

Vi försökte också lansera begreppet ” Hus utan värmesystem” för att slippa begreppet passivhus som 

tidigare hade en negativ klang. Men fick så klart starkt kritik av ingenjörerna. 

Lärdomar: Det går att bygga tätt och välisolerat, innemiljön blir bra. Styrsystem för 

ventilationsaggregat och solvärmesystem krånglar. Ventilationsaggregaten har tveksamma 

prestanda, felaktiga verkningsgrader anges, obalanserad luftväxling. 

Byggmarknaden: Regional nyfikenhet, men rädsla för täthetskraven. 

ERFARENHETER FRÅN SVERIGES FÖRSTA 
PASSIVHUS I LINDÅS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppföljande rapport från SP. 

 

Husen har 10 år senare fortfarande 

 

•  Mycket låg energianvändning 
 

•  Samma goda lufttäthet  
 

•  De boende är mycket nöjda med    
  innemiljö och energianvändning 
 
Genom snit t ligt  (uppmät t )  energianvändning:  35 kWh/  m 2,  

(68 kWh/  m 2 inkl. hushållsel) )  

 

Bild:	Passivhuscentrum	Västra	Götaland	
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2005 – 2010. Nästa 5-årsperiod.  

Det statliga programmet för passivhus och lågenergihus får något mer resurser. Spridning främst 

regionalt i Västsverige. 

Hamnhuset i Göteborg utvecklades utifrån sin egen logik; att LCC-kalkylera delsystem och hela 

byggnaden. Då hamnade man på passivhusnivå. Projektet följde inte kriterierna vad gäller kraven för 

fönstrens U-värde och testade egna lösningar för luftvärmesystemet. Projeket blev inte helt lyckat för 

man tappade för mycket värme i kanalerna från luftvärmaren som var placerad i det centrala 

ventilationsrummet. 

 

Fler större flerbostadshus och med centrala ventilationsaggregat genomförs, men också en del 

skolor, förskolor och serviceboende utfördes på nära passivhusnivå. Inspirerade av passivhusidén 

med utan kriterier för lokalbyggnader och utan referensobjekt att ta lärdom av. Ett exempel är 

förskolan i Alingsås, från början projekterat i standardutförande och därefter passivhusanpassat, inte 

helt bra. Projektet blev ändå lyckat och klarar inneklimatet trots något högre värmeförluster än vad 

kriterierna kräver. 

 

Svenska kriterier utarbetas med start 2007 för att underlätta beräkningsarbetet och så långt möjligt 

anpassa den internationella standarden till svenska beräkningsrutiner och begrepp.  
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I Sverige är Boverkets byggregler, BBR, inriktat på verifiering via uppmätt energi i efterhand. Det är 

alltså inte att byggnaden sak uppföras med låga värmeförluster utan att köpt energi ska vara låg. För 

småhus innebär det att satsningen främst hamnar på att få fram effektiva värmepumpar och den 

lösningen ser vi också allt oftare för flerbostadshus.  Strategin med de svenska passivhuskriterierna 

baserades på den internationella strategin, att kraven ska ställas så att värmeförlusterna minimeras. 

Den första perioden begränsades kraven till U-värde för fönster och ett krav på maximal 

värmeeffektbehov. Årsenerginivån var endast en rekommendation. 

Några få småhusprojekt genomförs och två kommuner genomförde arkitekttävlingar för passivhus 

för att få igång utvecklingen. 

Fönstertillverkarna stretade emot länge med mantrat ”det blir kondens på utsidan, köp istället våra 

standardfönster”. 

Planering och projektering för ett större antal flerbstadshus började komma igång mot slutet av 

perioden. 

Efter 2010: Nu börjar racet 

Kraftigt ökande intresse. Täthetskraven klaras galant. Hjälpmedel för tätning av konstruktioner och 

nya konstruktionslösningar utvecklas vilket underlättar. 

Användning av gjutna ytterväggskonstruktioner och framför allt betongelement ökar. 

Insatser för att sammanställa erfarenheter och ta fram utbildningsmaterial har försummats. 

Marknaden vill bygga passivhus, men vet inte hur. 

Den första generationen flerbostadshus som passivhus var dock ritade för frånluftsventilation och var 

inte optimerade för solljus, skuggning sommartid, minimering av köldbryggor etc.  Ett exempel är ett 

flerbostadshusprojekt i Annedal: 
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Försummade köldbryggor gav ökat värmebehov och problem med uppvärmning. Skärpning krävs i 

konstruktörsleden. Fönsterutformningen är inte optimal vare sig för ljusinsläpp, köldbryggor eller för 

solavskärmning. Ventilationsprojektören valde egna och oprövade lösningar för luftvärmesystemet 

som inte fungerade.  Men mer om detta projekt i ett annat paper. Här har vi ett större problem med 

en konsultgrupp som har fullt att göra och inte har tid med att utbilda sig.  

Statligt stöd till annat än mätning och utvärdering av demonstrationsprojekt har inte funnits i 

Sverige.  

Varning för fuktig betong som ger ökad energianvändning första året, ger rinnande innerrutor när 

roterande värmeåtervinningsaggregat används, under första driftåret. Kanske en byggnad i trä är att 

föredra. I Växjö byggs de första större flerbostadshusen i massiv träkonstruktion och med gott 

resultat. Uppmätt energiåtgång är lägre än 40 kWh/m2. Träforskare menar att energin för byggandet 

minskar med 17% med en träkonstruktion relativt betongkonstruktioner. Bra idé att bygga in och 

lagra koldioxiden i våra byggnader. 

 

På västkusten, där passivhusbyggandet började, är både andra och tredje generationens 

lågenergibyggande igång. Nu har flera byggföretag lärt dig och merkostnaderna kan bli försumbara.  

FEBY12 – skärper kraven, nu behandlas även årsenergi och även lokaler. Anpassning till Svebys 

referensvärden för normalt beteende. Skärpta krav på fönstrens U-värde till 0,80 W/m2,K 

I innerstadsmiljö ger tunnare ytterväggar större uthyrningsbar yta när man använder bättre 

värmemotstånd i isoleringen. Fönster med U = 0,9 är nu en del i standardsortimentet, men lite 

dyrare. Svenska fönster med 0,8 i U-värde är kostsamma, men är standard i andra Europeiska länder.  

Det stora volymbyggandet sker på nivån 60 – 70 kWh/m2, pådrivet av lokala energikrav i de svenska 

storstäderna (först 2013 i Stockholm).  Är det ett steg på vägen, eller ett kostsamt mellansteg? 

Passivhusbyggande är fortfarande den mer exklusiva ”prova – på” nivån, för att ge egna erfarenheter 

till byggherrarna och utvärdera de boendes gensvar. 
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Lindås testas 10 år senare av SP: Fortfarande lika bra! 

FTX-system med verkningsgrad på upp mot 90 % börjar finnas både i centrala aggregat och i de 

importerade småhusaggregaten. Allt fler tveksamheter börjar höras vad gäller större aggregat med 

roterande växlare. Tar mindre plats än korsströmsväxlare och är billigare i inköp, men 

luktproblematiken finns där och mer slitdelar som ska ses över. Nu finns andra alternativ med lika 

hög verkningsgrad. Bilden visar en korsströms värmeväxlare från VoltAir i avspolningsbar 
polykarbonat och som ger nära 90% värmeåtervinning. 

 

 

Det börjar bli lätt att bygga passivhus och till lågt pris om det är flerbostadshus. Livscykelkostnader 

börjar införas som kalkylmodell för byggherrar till flerbostadshus, vilket övertygar dem ekonomiskt 

om att bygga passivhus.  

Fjärrvärmeproducenterna utvecklar nya lågtemperatursystem som öppnar för anslutning av ”värme-

glesa” områden. 

De konventionella trähusbyggarnas strategi är att använda allt bättre och allt större 

frånluftsvärmepumpar i stället för att göra husen mer välisolerade och framför allt lufttäta. Riskerar 

Svensk industri att tappa exportmarknaden för småhussystem? 

Är detta en återvändsgränd eller en vinnande strategi? Frågan är ännu inte avgjord. 

Nu börjar också byggandet av förskolor och skolor på bredare front. De första nollenergihusen ser 

ljuset.  

2012 - 2013 

De lokala kommunala särkraven – är det den viktigaste pådrivande kraften för hållbar utveckling eller 

politisk klåfingrighet som stoppar byggandet av bostäder som vi alla behöver? Debatten om detta är 

het. Kommunernas kamp fortsätter och man söker samordna energikrav. Upphandlingsstöd kan fås 

via MiljöStyrningsRådet.  

Passivhus och nollenergihus börjar certifieras i större skala enligt de internationella (PHI) och svenska 

kriterierna (FEBY 12). Granskning av bygghandlingar ger kvalitetssäkring och verifiering i tidigt skede.  
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Miljöbyggnad, BREEAM, SVANEN och flera miljömärkningar har stor tillväxt men samordnas sällan 

med skarpa energikrav såsom passivhus.  Lågenergihus med frånluftsvärmepumpar och 

fjärrvärmespets skapar förvirring hos miljöansvariga, få kilowattimmar tillförd energi är inte lika 

mycket värt om andelen elenergi dominerar. Det kan bli stor förvirring hos slutkonsumenten! 

Förvirringen blir inte lägre genom den motsägelsefulla politiken på högsta nivå, oeniga departement 

och oeniga myndigheter. Det stora utbudet av miljömärkningssystem skapar också en spretig 

marknad. Ändå går nu utvecklingen mot energieffektivt byggande snabbt, främst på grund av 

kommunernas lokala energikrav och där ett arbete ned samordning av energikraven pågår inom SKL. 

 

Avslutning 

Viktigaste framgångsfaktorn framöver: En gemensam syn på energieffektivt byggande. 

Samsyn inom Norden – en gemensam nordisk marknad är angeläget. På sikt är det ett måste för att 

nybyggande och ombyggnad framgångsrikt skall energieffektiviseras för mindre klimatpåverkan och 

god ekonomi! 

 

 

 


