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ABSTRACT 

 

 

One of the reasons of why there are not built more passive houses in Sweden is due to the 

increasing costs. This thesis contains a thorough comparison of four different passive house 

projects and conventional projects. Comparison is made on the different stages in the 

processes of the project: planning, construction, management. The construction stage is the 

most important part of this thesis, where the foundation, wall and roof of the building are 

compared to the foundation, wall and roof of a conventional building, in order to determine 

the additional cost for passive house projects due to the construction. This information will 

hopefully be to assistance for the client. 

 

This thesis has theoretical background about passive houses, its history, demands, costs, 

etc. Most of the thesis is based on interviews with managers and supervisors plastic from four 

different passive projects. This is presented in four different case studies where information 

from the interview is divided into planning, construction, management and a cost part which 

has great importance in the thesis, the program BidCon was used to obtain data on time, 

material costs and total costs of foundation, wall and roof of the building in the case studies. 

The case studies were compiled into a model that was created to give an overall picture of the 

cases studies. 

 

These case studies were analyzed and compiled into a model with the same purpose as the 

others. The result of this work where a number of conclusions that could be drawn from the 

case studies about the additional costs for the planning stage and construction stage, but any 

reasonable conclusions could not be drawn in the management stage.
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 SAMMANFATTNING 

 

 

En av orsakerna till att det inte byggs fler passivhus i Sverige är de ökade kostnaderna. I detta 

examensarbete genomförs en grundlig jämförelse mellan fyra olika passivhusprojekt och 

konventionella projekt. Jämförelsen görs kring de olika processerna i projektet: projektering, 

byggande och förvaltning. Den största vikten är lagd kring byggandet där byggnadsdelarna, 

grund, vägg och tak, jämförs med konventionellt byggande, för att få fram särkostnader för 

passivhus. Denna information ska förhoppningsvis underlätta för beställaren. 

 

I den teorietiska bakgrunden ges en grundläggande presentation av litteraturstudierna om 

passivhus, dess historia, krav, kostnader, m.m. Den största delen av examensarbetet bygger på 

intervjuer med plastchefer och arbetsledare från fyra olika passivhusprojekt. Detta presenteras 

i fyra olika praktikfall där informationen från intervjun indelas i projektering, byggande och 

förvaltning samt en kostnadsdel som har stor vikt i examensarbetet. Programmet BidCon 

användes för att få fram uppgifter om tid, material- och totalkostnader kring klimatskalet i 

praktikfallen. Detta sammanställdes i en modell som skapades för att ge en överskådlig bild 

över praktikfallen. 

 

Dessa praktikfall analyserades och sammanställdes till en modell med samma syfte som de 

övriga i varje praktikfall. Resultatet blev att ett antal slutsatser kunde dras utifrån särkostnader 

kring projektering och byggande men några rimliga slutsatser kunde inte dras vid förvaltning. 
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1. INLEDNING 

 

1.1 Bakgrund 

 

Med tanke på den återkommande miljöfrågan och de skärpta energikraven för bostäder har 

passivhus blivit mer intressant inom byggbranschen. Studierna visar att konceptet passivhus 

fungerar bra enligt Lärk (2007), men frågan är då varför det inte byggs fler passivhus? Enligt 

Skälegård och Ritscher (2008) är orsakerna dålig kännedom om teknik och ekonomi. Inom 

tekniken nämns rädsla för att göra fel samt tvivel på tillräcklig kunskap kring passivhus som 

de främsta orsakerna.
 
Men sanningen är att det finns erfarenhet i Sverige sedan det första 

passivhusprojektet stod klart i Lindås 2001. I ekonomifrågan råder det tvivel enligt Skälegård 

och Ritscher (2008) om hur mycket det skiljer kostnadsmässigt mellan ett passivhus och 

konventionella hus. Enligt Passivhuscentrum är det en investeringsökning på 0 till 8 %. 
 
Plåt 

och Cardell (2009) skriver i sitt examensarbete att kostnadsökningen i vissa fall kan uppgå till 

15 %. En utav slutsatserna de har framtagit är att det behövs bättre information om kostnader 

för att beställaren ska våga satsa på passivhus. 

 

1.2 Syfte/Målsättning 

 

Målsättningen med examensarbetet är att ta fram bättre underlag för beställaren genom att 

undersöka merkostnaden för projektering, byggande och förvaltning. Syftet är även att 

försöka analysera vilka arbetsmoment som ger upphov till merkostnader kring byggnation för 

passivhusprojekt. Avslutningsvis presentera en generell modell över särkostnader för 

passivhus jämfört med konventionella hus. 

 

1.3 Avgränsning 

 

Arbetet kommer att inriktas på passivhusprojekt i form av flerbostadshus byggda i Sverige, 

där fyra projekt ska studeras. Vi kommer främst ta reda på de största kostnadsbärande delarna 

inom byggnationen kring grund, vägg och tak, men också vid ventilation och har medvetet 

sållat bort de mindre kostnadsbärande delarna. 

 

1.4 Metodbeskrivning 

 

En omfattande litteratursökning utfördes med hjälp av databaserna Artikelsök, Hulda 

(Halmstad Högskolabibliotek katalog), Compendex och Libris. Litteratursökningen gjordes på 

både svenska och engelska där nyckelorden passivhus, kostnader, passive house, costs 

användes. Resultatet av litteratursökning blev en mängd artiklar och få böcker. Anledning till 

avsaknaden av böcker beror på att konceptet är relativt nytt på marknaden och har därför inte 

så stort utbud av aktuell litteratur. I rapporten användes även föreskrifter från BBR, Boverkets 

byggregler och en del internetsidor som faktaunderlag.  
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Passivhuscentrum i Alingsås besöktes där vi deltog på ett seminarium. Under seminariet gavs 

en allmän föreläsning om passivhus av Anders Linde, arkitekt och teknisk expert inom 

passivteknik. Seminariet följdes upp med en diskussion kring passivhus och avslutades med 

ett besök av ett ombyggnadsprojekt med passivteknik i området Brogården i Allingsås. Detta 

seminarium gav en bra grund och förståelse för hur passivtekniken ser ut idag. 

 

Öppna intervjuer har genomförts med platschefer från olika passivhusprojekt där skillnader 

kring projektering, byggande och förvaltning mellan passivhus och konventionella hus har 

diskuterats. Detta gjordes för att få fram uppgifter om särkostnader för passivhus. Intervjuerna 

har spelats in för att få en bra och grundlig dokumentation. Inför intervjuerna arbetades även 

ett frågeformulär fram för att få ett bra underlag att utgå ifrån. 
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2. TEORETISK BAKGRUND 

 

2.1 Vad är ett passivhus 

 

Ett passivhus är en byggnad som utnyttjar alstring av energi från hushållsapparater och 

människor för att värma bostaden och klara värmebehovet. I huset installeras även en 

värmeväxlare som värmer tilluften innan den transporteras in i rummen och fungerar på så 

viss som en värmekälla för byggnaden. Dessutom utnyttjas solen och dess solinstrålning som 

uppvärmning av dels byggnaden och varmvattnet till hushållet. Det senare alternativet där 

solen används för uppvärmning av varmvattnet är dock bara en rekommendation, se figur 1.  

För att klara av värmebehovet krävs dock att byggnaderna är väl isolerade och täta 

(Passivhuscentrum, Den 17 mars 2010). 

 

I passivhuset är värmeförlusterna så små att radiatorer och golvvärme inte behöver användas. 

Endast en lätt förvärmd friskluft behövs under de kallare dagarna på året för att hålla huset 

varmt. Uppvärmningen av tilluften sker med antingen el eller vatten där ett värmeelement 

utnyttjas. Huset byggs mycket tätt för att minska värmeförlusterna och måste därför ventileras 

via ett ventilationssystem. Värmen kan därför återvinnas i den redan uppvärmda luften. 

Isoleringen i passivhusen är bättre vilket innebär även att köldbryggorna är färre än vid 

normalt byggande (Passivhuscentrum, Den 17 mars 2010). 
 
 
 

 
Figur 1 - Förklaring av passivhus 
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2.2 Kravspecifikation 

 
FEBY, Forum för Energieffektiva Byggnader, arbetade under 2009 fram en kravspecifikation 

för passivhus i Sverige i uppdrag av energimyndigheten. Resultatet baserades på den tyska 

kravspecifikationen på passivhus men anpassades efter svenska klimatförhållanden. Dock 

resulterade detta inte i ett färdigt certifieringssystem utan är fortfarande under bearbetning.   

 

För att en byggnad ska få kallas för passivhus krävs dock att några grundläggande krav måste 

uppfyllas (FEBY, 2009). Boverket har sedan tidigare delat in Sverige i tre klimatzoner enligt 

följande: 

 

Klimatzon 3: Västra Götalands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, Östergötlands,  

Södermanlands, Örebro, Västmanlands, Stockholms, Uppsala, Skåne, Hallands, 

Blekinge och Gotlands län 

 

Klimatzon 2: Västernorrlands, Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län 

 

Klimatzon 1: Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands län 

 

Effektkrav för passivhus enligt FEBY 

 

Bostäder och lokaler 

 

Klimatzon 3: 10 W/m² 

Klimatzon 2: 11 W/m² 

Klimatzon 1: 12 W/m² 

 

För mindre fristående byggnader (<200 m²) 

 

Klimatzon 3: 12 W/m² 

Klimatzon 2: 13 W/m² 

Klimatzon 1: 14 W/m² 

 

Några energikrav enligt FEBY har fortfarande inte arbetats fram utan anger endast råd att 

följa vad gäller köpt energi för passivhus. De refererar till Boverkets Byggregler för 

energikrav enligt BBR 16 (BFS 2008:20). 

 

I Tyskland har en internationell certifiering, PHPP för passivhus redan arbetats fram men är 

då anpassad efter klimatet i Tyskland och är då väldigt svår för svenska passivhusprojekt att 

uppnå. Eftersom Sverige sedan tidigare också är uppdelat i tre klimatzoner blir jämförelsen 

med det internationella kravet svår att genomföra (Linde (P.K), Den 17 mars 2010). 

 

Energikrav för passivhus enligt internationella passivhus definitionen, PHPP. 

Maximal köpt energi för uppvärmning: 

 

15 kWh/m², år 

 

För att uppnå detta krav finns rekommendationer som att använda solvärme för att värma 

varmvattnet, använda A-klassade vitvaror samt att installera lågenergilampor. 
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Byggnadskrav enligt passivhuscentrum 

 

Luftläckaget får maximalt vara 0,30 l/s, m² vid tryck av +/- 50 Pa Enligt SS 02 15 51 

Fönster, dörrar: U-värde på minst 0,90 W/m² 

Golv, tak, väggar: U-värde på ca 0,10 W/m² 

Ljud: Minst klass B i sovrum (SS 02 52 67) 

 

För konventionella hus finns energikrav utarbetade av Boverkets byggregler enligt följande:   

 

Energikrav för konventionella hus enligt BBR 16 (BFS 2008:20) 

 

Bostäder utan användning av elvärme får högst uppgå till: 

 

Klimatzon 3: 110 kWh/m², år 

Klimatzon 2: 130 kWh/m², år 

Klimatzon 1: 150 kWh/m², år 

 

Bostäder med användning av elvärme får högst uppgå till: 

 

Klimatzon 3: 55 kWh/m², år 

Klimatzon 2: 75 kWh/m², år 

Klimatzon 1: 95 kWh/m², år 

2.3 Passivhus idag 

 

Uttrycket passivhus myntades för ca 22 år sedan och var då främst tilltänkt för Beijing i Kina 

och de varmare delarna av USA. Tekniken klarade vid denna tidpunkt inte av kallare klimat 

(Falk, 2008). 

 

Därefter har främst Tyskland utvecklat och spridit tekniken vidare och har idag byggt ca 

10 000 passivhus. Utvecklingen i Tyskland beror framför allt på bättre klimatförutsättningar 

men även på bättre tillgång av subventioner och lyckosam marknadsföring 

(Energimyndigheten, 2008). 

 

Det första passivhuset i Sverige byggdes 2001 i Lindås utanför Göteborg och visade då att 

tekniken fungerade även i Sverige men har sedan inte haft det stora genomslag som 

förutspåddes (Falk, 2008). Men enligt Anders Linde på passivhuscentrum har dock 

tillverkningen ökat under de senaste åren och idag finns mellan 1000-1100 bostäder byggda 

med passivteknik samtidigt som dubbelt så många är projekterade. 

 

Anledningen till den stora ökningen är klimatdebatten där energisnåla bostäder prioriteras. 

Vad som även har bidragit till det ökade intresset är de senaste årens ökningar av 

energipriserna. Detta innebär att lönsamheten har ökat för energisnålt byggande och kommer 

även i framtiden kunna klara av prisökningar på energi (Falk, 2008). 

 

Vad som även kommer att påverkat viljan och att bygga energisnålare är riskdagens nya 

politiska mål där energianvändningen ska minska med 20 procent till 2020 och 50 procent till 

2050 per uppvärmd areaenhet. Detta är dock inga krav men de kommer att bidra till att fler 

väljer ett energisnålare alternativ vid byggande (Energimyndigheten, 2008). 
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2.4 Kostnader 

 

Det ställs betydligt högre krav på passivhus jämfört med konventionella hus men kostnaden 

behöver inte bli mycket större. Det handlar ofta om skillnader på två till fem procent mellan 

passivhus och konventionella hus men då beroende på vad man väljer att ta med i 

beräkningarna. Den förlängda produktionstiden är en självklar skillnad och ökar därför 

kostnaden men materialet är inte dyrare. (Falk, 2008) 

 

Byggbranschen saknar en del erfarenhet kring tekniken för passivhus jämfört med den 

konventionella metoden men sett till det byggtekniska är det inte mer komplicerat att bygga 

ett passivhus. För att passivhusen ska fungera på rätt sätt krävs dock en större noggrannhet vid 

byggande vilket leder till högre kostnader. (Falk, 2008) 

 

Det så kallade Hamnhuset i Göteborg byggdes 2008 med passivteknik och där uppgick 

merkostnaden till 2,5 procent jämfört med om den konventionella metoden används. Den 

investeringsökningen betalade dock snabbt tillbaka sig genom sänkta energikostnader. 

(Energimyndigheten, 2008) 

  

Ekonomin är en av de främsta anledningarna till att passivhus inte byggs i samma 

utsträckning som konventionella hus. Den energimässigt bästa lösningen sållas ofta bort av 

byggföretagen som istället prioriterar billigare lösningar. Orsaken till att byggföretagen väljer 

det billigare alternativet är att det oftast inte behöver betala drifts och energikostnaderna av 

den upprättade byggnaden. De får därför heller inte tillbaka de energivinsterna som 

passivhuset ger under de kommande åren. (Skälegård, Ritscher. 2008) 

2.5 Modell 

 

En modell har utarbetats för att ge en klarare bild över hur rapporten är upplagd och 

fungerade även som mall för det frågeformulär som framställdes. Modellen är uppdelad efter 

mjuka och hårda faktorer som påverkar kostnaden och är även uppdelad i projektering, 

byggande och förvaltning. En tidsaxel tillades och uppdelning gjordes för att lättare identifiera 

var i projektet kostnaderna är större och vem som berörs utav dem vid byggande med 

passivteknik.  

 

De mjuka faktorerna är de faktorer som är svåra att prissätta men som ändå påverkar 

projektens totalkostnad. De hårda faktorerna är de faktorer som är lätta att identifiera och 

prissätta. Modellen innehåller även en byggandedel som har delats upp i fyra olika poster där 

mjuka och hårda faktorer ska tas fram för grund, vägg, tak och ventilation, se figur 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

.   
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3. FYRA PRAKTIKFALL 

 
 

Fyra olika intervjuer representerar 4 praktikfall och har genomförts med tre platschefer och en 

arbetsledare som alla medverkat i olika typer av passivprojekt med flerbostadshus. 

Intervjuerna ligger till grund för innehållet i respektive praktikfall. Varje praktikfall innehåller 

en kort beskrivning av projektet och därefter redogörs de tre delarna projektering, byggande 

och slutligen förvaltning inom varje projekt. I praktikfall tre genomfördes även en 

kompletterande intervju under avsnittet projektering och förvaltning. 
 
Respektive praktikfall innehåller också ett kostnadskapitel där byggnadsdelarna grund, vägg 

och tak jämförs mellan passivteknik och konventionellt byggande. Jämförelsen görs utgående 

efter hur uppbyggnaden ser ut utifrån den information som mottagits och beräknas därefter 

med hjälp av BidCon där kronor per kvadratmeter redovisas. Därefter sammanställs varje 

praktikfall med hjälp av den utarbetade modellen. I alla beräkningar i BidCon av 

kostnadsjämförelserna i praktikfallen ökades även medvetet tidsåtgången med tre gånger på 

alla arbetsmoment kring plastfolien i grund, vägg och tak. 

 

Den jämförbara konventionella byggdelen har arbetats fram utifrån intervjuerna och sedan 

anpassats till den aktuella passivbyggdelen i varje specifikt praktikfall.     

3.1 Intervjuerna 

 
Följande personer har intervjuats angående passivhus: 

 

 Ola Holmgren, NCC, Platschef region syd (Den 6 april 2010) – Praktikfall 1 

 Anders Eriksson, Petersson & Hansson AB, Platschef (Den 31 mars 2010) – 

Praktikfall 2 

 Fredrik Josefsson, PEAB, Platschef (Den 8 april 2010) – Praktikfall 3 

 Roland Einarsson, Byggbröderna AB, Arbetsledare (Den 21 april 2010) – Praktikfall 4 

 Hans Olsson, HFAB (Den 22 april 2010) – Kompletterande intervju Praktikfall 3 

 

I de intervjuerna som genomfördes diskuterades vilka stora skillnader som förekom vid 

passivteknik jämfört med konventionellt byggande vid respektive projekt. Frågorna riktades 

på de största byggnadsdelarna grund, vägg och tak men också på hur projekteringen och 

förvaltning genomfördes. Dessutom gavs en kort presentation av varje projekt.     

 

 



9 
 

3.2 Praktikfall 1 

 
Detta projekt startade i maj 2009 i Ödåkra utanför Helsingsborg där Helsingborgshem var 

byggherre. Innan projektet drog igång upprättades en tävling angående pris per kvadratmeter 

där NCC stod som slutlig vinnare och startade ett partnerjobb tillsammans med 

Helsingborgshem för projektet. Ritningar för projektet fanns sedan tidigare planerad på ett 

annat område men var då planerad efter konventionellt byggande. Därefter utarbetades 

ritningarna för anpassning av platsen samt modifierade efter passivteknik. Totalt byggs 36 

stycken lägenheter varav 20 radhuslägenheter och 16 lägenheter i tvåvånings flerbostadshus 

och beräknas stå färdigt i augusti 2010, se figur 3 och 4.  

 

 
                                            Figur 3 - Flerbostadshus lägenhetsbyggnad – Praktikfall 1 

           
 

 
Figur 4 - Flerbostadshus radhus – Praktikfall 1 
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3.2.1 Projektering 

 

Innan projekteringen startade utfördes en workshop där berörda parter diskuterade vissa 

moment där bland annat lösningar på tätheten noga analyserades. Utbildningen fungerade som 

en bra grund inför det kommande projektet.  

 

Projekteringen utfördes med hjälp av visuell planering vilket är ett sätt att effektivisera 

projekteringen och produktionen av projektet. Hela projekteringstiden av projektet 

genomfördes på tolv veckor där användningen av den visuella planeringen blev avgörande 

faktor för den korta projekteringstiden. Vad som däremot försvårade arbetet inför bygget var 

att solfångareanläggningar skulle installeras på lägenhetsbyggnaden. Dessutom fylldes 

väggarna till både radhusen och lägenheterna med mer isolering än normalt samt att tätheten 

beaktades noggrant vilket medförde mer arbete inför projektet. 

 

3.2.2 Byggande 

Grund 

 

I projektet användes platta på mark på både radhusen och lägenheterna och var identiska i sin 

uppbyggnad som bestod av 100 mm betong följt av 350 mm cellplast. Förstärkningar 

upprättades även vid plattan för pelare. 

  

Den enda skillnaden är mängden isolering jämfört med en konventionell husgrund annars är 

de både metoderna identiska. 

Vägg 

 

Den totala väggtjockleken i projektet var 408 mm och bestod utifrån av 70 mm betongskal, 

stålreglar med drygt 300 mm mellanliggande isolering och en invändig gips. Plastfolien 

placerades mellan de båda isoleringsskivorna för att förhindra genomföringar av plasten och 

tätades mycket noggrant med tätband i samtliga skarvar. 

 

Mängden isolering samt tätheten på väggen är de största skillnaderna jämfört med en 

traditionell husvägg. Alla genomföringar, speciellt alla installationer tejpades med 

manschetter för att förhindra luftläckage vilket också skiljer sig från normalt byggande. Extra 

tid var även tilltaget för arbetsmoment kring plastningen, men var väldigt svår att definiera 

mer exakt. Vid vissa installationer spårades också isoleringen innan den placerades på plats. 

Vad som eftersträvades under hela arbetet var att minimera antalet håltagningar genom 

plasten. 

 

Tak 

 

Uppbyggnaden av taket bestod av 550 mm lösull som placerades direkt på takstolarna, följt av 

råspont och slutligen papp vilket innebär att vinden får ett kallt utrymme och kunde därför 

inte utnyttjas i detta projekt.  

 

Skillnaderna med ett typiskt konventionellt hustak är i princip försumbara eftersom det även 

används stora mängder isolering till taken vid traditionella normala hustak.  
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Ventilation 

 

En FTX-anläggning med återvinning är 

installerad i varje lägenhet och radhuslägenhet 

för att tillgodogöra värmebehovet, se figur 5. 

Spetsvärme, den extra värme som tillförs när 

återvinningen i FTX-anläggningen inte räcker till 

kan utnyttjas genom ventilationen där 

värmebatteriet är placerat och startas automatiskt 

då ingen är hemma. Den luft som då når rummen 

är temperad. Den FTX-anläggningen som 

förekommer finns dock även i hus där inte 

passivteknik används och är därför inte unik i 

detta projekt. 

3.2.3 Förvaltning 

 

Sett till underhållet är detta hus en betydligt 

tyngre teknisk byggnad jämfört med en vanlig 

traditionell byggnad och kräver därför mer av 

både brukare och förvaltare. De solvärmare som 

är installerade förekommer vanligtvis inte vid 

traditionellt byggande och måste därför bland 

annat inspekteras löpande under framtiden. 

Tillräcklig kunskap kring förvaltningen finns 

idag dock inte eftersom detta projekt är 

Helsingborgshems första passivteknikprojekt.            

                                                                                    

Figur 5 - FTX-anläggning – Praktikfall 1 
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3.2.4 Kostnader 

 

Grund  

 

   
Figur 6 - Genomskärning grund praktikfall 1  Figur 7 - Genomskärning grund konventionell 

  

Kalkyluppgifter kr/m2   Kalkyluppgifter kr/m2 
 

Material  625,67  Material  350,07 

UE   0,00  UE   0,00 

Maskiner  0,00  Maskiner  0,00 

Arbete   121,02  Arbete   101,82 

Totalt   746,69  Totalt   451,89 

Tid (tim)  0,378  Tid (tim)  0,318 

 

Vägg 

 

Väggen som användes i detta projekt var en prefabricerad finjavägg vilket innebar att 

jämförelse mellan en konventionell vägg inte kunde genomföras. 

Tak 

 

   
Figur 8 - Genomskärning tak praktikfall 1         Figur 9 - Genomskärning tak konventionell 

Kalkyluppgifter kr/m2   Kalkyluppgifter kr/m2 
 

Material  90,02  Material  90,02 

UE   192,50  UE   192,50  

Maskiner  0,00  Maskiner  0,00 

Arbete   128,00  Arbete   102,40 

Totalt   410,52  Totalt   384,92 

Tid (tim)  0,400  Tid (tim)  0,320 
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3.2.5 Sammanställning 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

                                   
 

      Projektering               Byggande                             Förvaltning 
 
       Konsulter             Entreprenad                              Förvaltare 
 

Figur 10 – Sammanställning modell praktikfall 1 – Ökade kostnader jämfört med konventionella hus 
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3.3 Praktikfall 2 

 

Detta projekt startade 2007 på området Hertings gård i Falkenberg. Projektet pågick i två och 

ett halvt år och var uppdelat i två etapper där FaBo var byggherre och Förenade bygg var 

projektets byggentreprenad. Första etappen bestod av två huskroppar, åtta våningar högt med 

27 stycken lägenheter i varje huskropp och totalt 54 stycken lägenheter i varje etapp. Därefter 

byggdes en identisk etapp på samma sätt som tidigare och resulterade i totalt 108 stycken 

nybyggda lägenheter. Stommen av de nybyggda passivhusen bestod av betong och 

ytterväggarna var uppbyggda av trä.  
 
 

 
Figur 11 - Bild över det åttavåningar höga passivhuset – Praktikfall 2 

                    
 

 

3.3.1 Projektering 

 

Inför projektet upprättades ingen utbildning i passivteknik för den tilltänkta personalen men 

däremot besöktes tidigare byggda passivprojekt där kunskapen kring passivteknik spreds om 

speciellt viktiga moment angående plastningen. Dessutom valdes medvetet vissa av 

personalstyrkan in som hade erfarenhet av tidigare projekt med passivteknik. 

 

Själva projekteringsdelen var sedan tidigare redan färdigställd för detta projekt och därför var 

alla handlingar och ritningar redan klara när Förenade bygg gick in i projektet. Projekteringen 

varierar dock ofta från varje enskilt projekt och därför kan inga direkta skillnader förutses.  
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3.3.2 Byggande 

 

Grund 

 

Innan plattan påbörjades utfördes pålning på platsen där byggnaden skulle placeras för att 

kunna bära den åtta våningar höga byggnaden. När sedan pålarna var på plats göts plattan som 

var uppdelad i två olika delar. På bottenplan var endast en lägenhet placerad och under denna 

lägenhet bestod plattan av 300 mm cellplast och 200 mm betong. Apparatrum och förråd 

vilade på den andra delen av plattan och bestod av 200 mm cellplast och 200 mm betong. I 

alla sockelementens sidor lades 150 mm cellplast. 

 

Den största skillnaden jämfört med en konventionell stomme var att man i detta fall tvingades 

använda tjockare kantelement på grund av väggarnas tjocklek. Även en bredare bottenskena 

utnyttjades för att kunna fästa den yttersta stomregeln. Tidsmässigt finns också skillnader 

eftersom det går åt mer material av främst cellplast vid arbetet av plattan. Normalt brukar bara 

100 mm betong läggas i plattan men i detta projekt användes 200 mm eftersom pålning 

utfördes på platsen innan byggnation. Den tjocka plattan har därför inte med passivteknik att 

göra.  

 

Vägg 

 

Väggen bestod inifrån av 70 mm träregel, vilken fungerade som installationsvägg med 

mellanliggande isolering. Efter installationsväggen placerades en 170 mm och 145 mm 

träregel, alla med mellanliggande isolering. Plasten placerades mellan den första 70 mm och 

andra 170 mm regeln för att förhindra genomföringar. Därefter bestod väggen av vaxad 

utegips, 28x70 liggande, 28x70 stående reglar, ventec-skiva och slutligen puts. 

 

Den största skillnaden mot en konventionell husvägg är att denna bestod av en extra stomme. 

Normalt sett används 170 mm eller 190 mm reglar tillsammans med 45 mm eller 70 mm 

reglar. Dessutom är det extremt noga med plastningen speciellt vid alla detaljer kring fönster 

och dörrar för att säkerställa tätheten och tar därför mer tid jämfört med normalt byggande. 

För alla installationer är det extra viktigt med tätningar där speciella vulkningar utfördes vid 

alla elrör och fogning av alla avloppsenheter. Fönster och dörrar med bättre u-värden och 

kvalité användes också ofta och skiljer sig därför något från konventionella väggar.  

 

Tak 

 

Takets uppbyggnad bestod nerifrån av ett 260 mm tjockt betongvalv och följdes av 600 mm 

lösull. Ovanför lösullen placerades en trp-plåt och en stålstomme samt slutligen en board som 

kläddes med papp.  

 

Några märkbara skillnader mellan en konventionell takuppbyggnad jämfört med den som 

användes i projektet fanns inte. Olika kontroller kring hur kondens och byggfukt skulle lösas 

diskuterades däremot noga inför takläggningen. Dock brukar även dessa faktorer diskuteras 

inför konventionellt byggande av en takkonstruktion.    
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Ventilation 

 

I båda byggnaderna finns en värmeväxlare installerad och till varje lägenhet finns ett 

värmebatteri kopplat för att kunna värma tilluften om det skulle behövas. Komfortslingor är 

också installerade under alla klinkergolv i hall och i badrum. Dessutom är solfångare 

placerade på byggnadens framsida. 

 

Värmeväxlaren är också utrustad med en kyldel som kan utnyttjas under sommarhalvåret då 

temperaturen ofta stiger över önskad nivå. 

 

3.3.3 Förvaltning 

 

Förvaltningen kan se olika ut beroende på hur det är projekterat och behöver inte se mycket 

annorlunda ut än vad det gör vid normalt byggande. I detta projekt sitter apparatrummet i 

bottenvåningen och därför behöver inte varje lägenhet besökas för att underhållas exempelvis.  

 

3.3.4 Kostnader 

Grund  

 

Kalkyluppgifter kr/m2   Kalkyluppgifter kr/m2 
 

Material  685,23  Material  551,73 

UE   0,00  UE   0,00 

Maskiner  0,00  Maskiner  0,00 

Arbete   123,65  Arbete   88,45 

Totalt   808,88  Totalt   640,18 

Tid (tim)  0,386  Tid (tim)  0,276 

 

Figur 13 - Genomskärning grund konventionell Figur 12 - Genomskärning grund praktikfall 2 
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Vägg 

 

    
Figur 14 - Genomskärning vägg praktikfall 2  Figur 15 - Genomskärning vägg konventionell 

 

Kalkyluppgifter kr/m2   Kalkyluppgifter kr/m2 

 

Material  480,47  Material  347,66 

UE   0,00  UE   0,00 

Maskiner  0,00  Maskiner  0,00 

Arbete   294,40  Arbete   259,20 

Totalt   774,87  Totalt   606,86 

Tid (tim)  0,920  Tid (tim)  0,810 

Tak 

   
Figur 16 - Genomskärning tak praktikfall 2  Figur 17 - Genomskärning tak konventionell 

 

Kalkyluppgifter kr/m2   Kalkyluppgifter kr/m2 
 

Material  471,24  Material  471,24 

UE   210,00  UE   210,00 

Maskiner  0,00  Maskiner  0,00 

Arbete   210,64  Arbete   210,64 

Totalt   891,88  Totalt   891,88 

Tid (tim)  0,658  Tid (tim)  0,658 
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3.3.5 Sammanställning 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

                       Fö  

                                   
 

     Projektering               Byggande                              Förvaltning 
 

      Konsulter             Entreprenad                               Förvaltare 
 
Figur 18 – Sammanställning modell praktikfall 2 – Ökade kostnader jämfört med konventionella hus 
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3.4 Praktikfall 3 

 

I Söndrum, en stadsdel i Halmstad pågår ett 

passivhusprojekt vid namn Söndrums Kyrkby med 8 

radhus och 2 punkthus. Totalt 58 stycken lägenheter 

med 2 lägenheter i vartdera radhus och 21 lägenheter i 

vartdera punkthus. Beställare och byggherre är HFAB, 

ett kommunägt företag i Halmstad och entreprenör är 

PEAB.  Delar av projekten ska stå klart till sommaren 

2010 och resterande delar till hösten 2010, 

produktionstid på drygt ett år och en kostnad mellan 40-

50 miljoner kronor. 

3.4.1 Projektering 

När PEAB kom in i projektet fanns det redan färdiga 

bygghandlingar. För att få information om 

projekteringen kontaktades Hans Olsson hos HFAB 

som har varit med under projekteringen. Enligt honom 

har detta projekt tagit längre tid att projektera jämfört 

med ett konventionellt projekt men han påpekade att det 

kan beror på att detta var det första passivhusprojektet 

de genomfört. Personalen som ingick i produktionen 

utbildades inom passivtekniken med hjälp av 

genomgångar för att få förståelse om passivhus. 

 

För att vara säker på att ingen fukt byggdes in i byggnaderna användes en strikt 

materialhantering. Där allt material förvarandes i ett provisoriskt väderskyddsskjul på 

byggnadsplatsen. Inget material plockades ut vid dåligt väder för att säkerställa att materialet 

verkligen var torrt när det användes. All produktion skedde även under väderskydd vilket 

höjer både kvalitet och bättre arbetsmiljö. Vid en rundtur på arbetsplatsen träffades en 

byggnadsarbetare, även han påpekade hur kvaliteten höjdes med väderskydd eftersom allt är 

torrt och det blev ett behagligt arbetsklimat, se figur 20. 

  

 

 
Figur 20 - Bilder på väderskydd – Praktikfall 3 

Figur 19 - Översiktsbild på arbetsplatsen – Praktikfall 3 



20 
 

3.4.2 Byggande 

 

Grund 

 

Platta på mark var den grundtyp som användes i projektet både vid radhus och punkthus. Vid 

en jämförelse med en konventionell grund är det ingen större skillnad rent produktionsmässigt 

mer än att det användes mer isolering i grundplattan, detta medför en förlängd produktionstid. 

I detta projekt användes 400 mm isolering under radhusen och 300 mm isolering under 

punkthusen. 

 

Vägg 

 

I radhusen såg väggen ut på följande sätt, sett utifrån: tegel, 

luftspalt, weatherboardskiva (utomhusgips), vindpapp, 145 

mm träregelstomme + isolering, 170 mm träregelstomme + 

isolering, plastfolie, 145 mm träregelstomme + isolering, gips. 

Total tjocklek ca 640 mm. 

 

I punkthus såg väggen ut på följande sätt, sett utifrån: tegel, 

luftspalt, weatherboardskiva, vindpapp, 95 mm 

träregelstomme + isolering, 170 mm träregelstomme + 

isolering, plastfolie, 45 träregelstomme + isolering, gips. Total 

tjocklek ca 480 mm. 

 

Eftersom tillförlit på wheaterboardskivan ej fanns tillades 

vindpapp bakom. De största skillnaderna jämfört med 

konventionellt byggande är materialflödet och tidsåtgången 

vid utförandet vid plastningen. Det går åt väldigt mycket med plastningen om det ska bli rätt 

och bra gjort. Plasten ska vulkas och tejpas ihop i skarvarna, vilket betyder att skarvarna 

smälts ihop för att verkligen få det tätt. ”Den ska verkligen vara supertät”, säger Fredrik 

Josefsson. Tätheten vid fönster löstes med hjälp av en idé som upptäcktes under produktionen, 

där plasten kläms runt fönstret tillsammans med en terostat, tätningsband, med en sorts 

fönsterremsa. Denna plast kopplas sedan till plasten ifrån väggen som vulkas ihop. All 

plastning kring fönster sköttes av en och samma person för att återigen säkerställa kvaliteten. 

 

 
Figur 22 - Detaljer kring fönster och plastning – Praktikfall 3 

Figur 21 - Genomskärning fönster – 

Praktikfall 3 
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Tak 

 

I radhusen såg taket ut på följande sätt, utifrån sett: bandtäckt plåt, råspånt, 500 mm 

limträbalkar + isolering, plastfolie, 120 mm regel + isolering, 28x70 glespanel, gips 

 

I punkthusen såg taket ut på följande sätt: betongvalv, plastfolie, 500 mm lösull, 600 mm 

lösull vid vissa ställen.  

 

Jämförelser mellan ett passivhus tak och konventionellt tak är små. Punkthusen i detta projekt 

är som ett vanligt höghus. I radhusen fanns det inte heller några större skillnader. 

 

Ventilation 

 

Ventilationsinstallationerna i detta projekt var påkostande. I radhusen har en FTX-anläggning 

installerats i varje lägenhet och i punkthusen finns en centralenhet på bottenplan. 

Uppvärmning av varmvatten sker genom fjärrvärme som även kan utnyttjas till att värma 

tilluften i ventilationen ifall behovet uppstår.  

 

Den stora skillnaden inom ventilationen är att den var mer omfattande än konventionellt, där 

det oftast bara är frånluft i badrum, kök, klädkammare och tilluft utifrån i sovrum och 

vardagsrum vid radiatorerna. I passivhus ska allt gå igenom FTX-anläggningen och där från- 

och tilluftsdon ska placeras på strategiska ställen för att optimera systemet. Därför blir det en 

omfattande lösning. 

 

 
Figur 23 - Bilder på ventilationsdetaljer – Praktikfall 3 

3.4.3 Förvaltning 

 

Enligt Hans Olsson kommer det bli lite mer underhåll jämfört med en konventionell byggnad. 

FTX-anläggningarna måste skötas och kommer troligtvis behövas bytas ut efter ca 20 år. Men 

sett till själva byggnaden kan han inte se att det ska finnas någon större skillnad med 

förvaltningen. Fast han påpekar starkt att driftkostnaderna är mycket lägre än en konventionell 

byggnad och kommer på det sättet tjäna på det i längden. 
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3.4.4 Kostnader 

 

Grund – Radhus 

 

  
Figur 24 - Genomskärning grund praktikfall 3 -radhus Figur 25 - Genomskärning grund konventionell 

  

Kalkyluppgifter kr/m2   Kalkyluppgifter kr/m2 
 

Material  690,27  Material  350,07 

UE   0,00  UE   0,00 

Maskiner  0,00  Maskiner  0,00 

Arbete   127,42  Arbete   101,82 

Totalt   817,69  Totalt   451,89 

Tid (tim)  0,398  Tid (tim)  0,318 

 

Grund – Punkthus 

 

  
Figur 26 - Genomskärning grund praktikfall 3 - punkthus   Figur 27 - Genomskärning grund konventionell 

 

Kalkyluppgifter kr/m2   Kalkyluppgifter kr/m2 
 

Material  562,01  Material  350,07 

UE   0,00  UE   0,00 

Maskiner  0,00  Maskiner  0,00 

Arbete   111,42  Arbete   101,82 

Totalt   673,43  Totalt   451,89 

Tid (tim)  0,348  Tid (tim)  0,318 
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Vägg - Radhus 

   
Figur 28 - Genomskärning vägg praktikfall 3 - Radhus Figur 29 - Genomskärning vägg konventionell 

   

Kalkyluppgifter kr/m2   Kalkyluppgifter kr/m2 
 

Material  1 125,38  Material  805,89 

UE   0,00  UE   0,00 

Maskiner  0,00  Maskiner  0,00 

Arbete   684,80  Arbete   553,60 

Totalt   1 810,18  Totalt   1 359,50 

Tid (tim)  2,140  Tid (tim)  1,730 

Vägg - Punkthus 

    
Figur 30 - Genomskärning vägg praktikfall 3 - Punkthus Figur 31 - Genomskärning vägg konventionell 

 

Kalkyluppgifter kr/m2   Kalkyluppgifter kr/m2 
 

Material  1 022,25  Material  805,89 

UE   0,00  UE   0,00 

Maskiner  0,00  Maskiner  0,00 

Arbete   662,40  Arbete   553,60 

Totalt   1 684,65  Totalt   1 359,50 

Tid (tim)  2,070  Tid (tim)  1,730 
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Tak – Radhus 

   
Figur 32 - Genomskärning tak praktikfall 3 - Radhus Figur 33 - Genomskärning tak konventionell 

 

Kalkyluppgifter kr/m2   Kalkyluppgifter kr/m2 
 

Material  311,49  Material  311,49 

UE   0,00  UE   0,00 

Maskiner  0,00  Maskiner  0,00 

Arbete   211,20  Arbete   185,60 

Totalt   522,69  Totalt   497,09 

Tid (tim)  0,660  Tid (tim)  0,580 

Tak – Punkthus 

   
Figur 34 - Genomskärning tak praktikfall 3 - Punkthus Figur 35 - Genomskärning tak konventionell 

   

Kalkyluppgifter kr/m2   Kalkyluppgifter kr/m2 

 

Material  284,98  Material  284,98 

UE   210,00  UE   210,00 

Maskiner  0,00  Maskiner  0,00 

Arbete   131,49  Arbete   105,89 

Totalt   626,46  Totalt   600,86 

Tid (tim)  0,411  Tid (tim)  0,331 
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3.3.5  Sammanställning - Radhus 
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       Konsulter            Entreprenad                                Förvaltare 
 
Figur 36 – Sammanställning modell praktikfall 3 – Radhus – Ökande kostnader jämfört med konventionella hus 

 

3.3.6  Sammanställning - Punkthus 
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       Konsulter            Entreprenad                                Förvaltare 
 
Figur 37 – Sammanställning modell praktikfall 3 – Punkthus – Ökande kostnader jämfört med konventionella hus 
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3.5 Praktikfall 4 

 
Detta projekt är beläget på området Nyby Gärde i Falkenberg där 56 byggnader ska uppföras 

med 6 olika hustyper. Boendeformerna inom projektet omfattar lägenheter, villor, radhus och 

kedjehus där färdigställandet sker efter varje sålt hus. Fajantomter AB som är ett gemensamt 

ägt bolag av Petersson & Hansson AB och Byggbröderna AB är både entreprenad och 

byggherre för projektet. 

  

 

 

 
Figur 38 – Kedjehus – Praktikfall 4 

 

3.5.1 Projektering 

 

Inför projekt genomfördes ingen utbildning av den tilltänkta personalen men viss personal 

hade erfarenhet ifrån tidigare utförda projekt. Eftersom detta är ett stort pågående projekt lär 

sig personalen under hela projektet. 

 

Projekteringen var mer komplicerad och de kritiska momenten granskades i större 

utsträckning i detta projekt jämfört med projektering vid konventionellt byggande. Trots detta 

har många lösningar på flera detaljer tvingast lösts på plats. 
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3.5.2 Byggande 

Grund 

 

Alla hustyper var uppbyggda av samma material i grunden och bestod underifrån av 200 mm 

cellplast, plastfolie, 150 mm cellplast och 110 mm betong. 

 

Den största skillnaden på denna grundtyp jämfört med en konventionell grund var det extra 

materialet i form av isolering vilket också medförde extra arbetskostnader. I konventionella 

fall används endast 200 mm eller som mest 250 mm cellplast.   

Vägg 

 

Väggen var precis som grunden identiska till alla hustyper och bestod utifrån av puts, 80 mm 

ventilerad/dränerad cellplast, 9 mm gips, 170 mm regelstomme med mellanliggande isolering, 

120 mm utfyllnadsvägg med isolering, plastfolie, 70 mm regel med mellanliggande isolering 

och slutligen 12 mm gips. 

 

Den största skillnaden jämfört med en konventionell vägg är att det användes en extra stomme 

för väggen i detta projekt. Dessutom tätades alla detaljer kring fönster och dörrar mycket 

noggrant där tidsåtgången beräknades till tre gånger större jämfört med normalt byggande. 

 

Tak 

 

Taken i projektet var uppbyggda av papp, råspont, två stycken 220 mm plank som fästes ihop 

med spikplåt och fylldes med lösull, plastfolie, 70 mm regel med mellanliggande isolering, 28 

x 70 mm glespanel och gips, sätt utifrån. 

 

Jämfört med en konventionell taktyp var denna uppbyggnad väldigt likartad och består 

egentligen av samma material och utförs på samma sätt.   

 

Ventilation 

 

En FTX- värmeväxlare är installerad i varje lägenhet och radhus och förser bostäderna med 

förvärmd tilluft. I varje värmeväxlare finns även en el-patron installerad som används som 

reserv ifall värmebehovet inte skulle uppfyllas. 

 

Endast ett uteluftsintag var placerat på byggnaderna och kopplad till FTX-anläggningen vilket 

skiljer sig från konventionell ventilation som ofta har uteluftsintag vid varje fönster.  

3.5.3 Förvaltning 

 

Underhållet skiljer sig inte speciellt mycket från konventionellt byggande utan består av 

samma åtgärder. Driftskostnaderna blir dock betydligt lägre vilket är en av de största 

skillnaderna jämfört med konventionellt byggande.  
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3.5.4 Kostnader 

 

Grund 

 

   
Figur 39 - Genomskärning grund praktikfall 4  Figur 40 - Genomskärning grund konventionell 

   

Kalkyluppgifter kr/m2   Kalkyluppgifter kr/m2 
 

Material  642,60  Material  350,07 

UE   0,00  UE   0,00 

Maskiner  0,00  Maskiner  0,00 

Arbete   128,01  Arbete   101,82 

Totalt   770,60  Totalt   451,89 

Tid (tim)  0,400  Tid (tim)  0,318 

 

Vägg 

 

    
Figur 41 - Genomskärning vägg praktikfall 4  Figur 42 - Genomskärning vägg konventionell 

Kalkyluppgifter kr/m2   Kalkyluppgifter kr/m2 

 

Material  627,70  Material  551,37 

UE   0,00  UE   0,00 

Maskiner  0,00  Maskiner  0,00 

Arbete   470,40  Arbete   422,40 

Totalt   1098,10  Totalt   973,77 

Tid (tim)  1,470  Tid (tim)  1,320 
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Tak 

 

   
Figur 43 - Genomskärning tak praktikfall 4  Figur 44 - Genomskärning tak konventionell 

   

Kalkyluppgifter kr/m2   Kalkyluppgifter kr/m2 
 

Material  290,04  Material  290,04 

UE   157,50  UE   157,50 

Maskiner  0,00  Maskiner  0,00 

Arbete   269,87  Arbete   244,27 

Totalt   717,41  Totalt   691,81 

Tid (tim)  0,843  Tid (tim)  0,763 

 

3.5.5 Sammanställning 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

                                   
 
       Projektering               Byggande                              Förvaltning 
 

        Konsulter             Entreprenad                               Förvaltare 
 
Figur 45 – Sammanställning modell praktikfall 4 – Ökade kostnader jämfört med konventionella hus 
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4. ANALYS AV DE FYRA PRAKTIKFALLEN 

 

4.1 Projektering 

 

Endast en plastchef var inblandad i projekteringsskedet där visuell planering användes vilket 

medförde att projekteringstiden förkortades. I praktikfall tre förlängdes projekteringstiden på 

grund av att detta var deras första genomförda passivprojekt. Därför kan inga rimliga analyser 

dras utifrån projekteringen av praktikfallen. Vi kan därför inte ge några konkreta 

kostnadsjämförelser över hur projekteringen ser ut i ett passivprojekt jämfört med ett 

konventionellt byggprojekt. Däremot är det extra viktigt med förberedelserna inför ett 

passivprojekt där utbildning, studiebesök och workshops kan användas och kan urskiljas från 

normalt byggande. 

4.2 Byggande 

 

Grund 

 

Vad alla praktikfall har gemensamt i uppbyggnaden av grunden, jämfört med konventionell 

grundtyp, är den ökade mängden material som utnyttjas. I plattan placerades 70 % mer 

isoleringsmaterial och i tre utav de fyra praktikfallen användes även en plastfolie i 

uppbyggnaden av grunden vilket ökade arbetskostnaderna som påverkade den totala 

kostnadsökningen stort. 

 

Vägg 

 

I tre utav fyra praktikfall användes en extra stomme i väggen jämfört med normal väggtyp och 

påverkade den totala kostnaden ganska mycket. Vad som också påverkade arbetskostnaderna 

var noggrannheten på tätheten kring detaljerna vid fönster och dörrar i samtliga praktikfall. 

Alla genomföringar med elinstallationer tätades också extremt noggrant vilket innebar att den 

totala kostnaden ökade. Noterbart är också att bättre och mer avancerade fönster och dörrar 

ofta används i samband med passivhus. I de utarbetade kalkylerna har dessa faktorer dock inte 

undersökts och kan därför öka den totala kostnaden för väggen ytterligare. 

 

Tak 

 

I de två praktikfall där punkthusen byggdes finns det inga skillnader rent produktionsmässigt 

med normal takkonstruktion. Vid de två andra fallen tillkom även förlängda tidsaspekter på 

plastfolien vilket påverkade totalkostnaden något. De skillnader som förekom är däremot 

väldigt små och påverkade därför inte märkbart den totala kostnaden på taket.    
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Ventilation 

 

En likartad FTX-värmeväxlare finns installerad i varje byggnad i samtliga praktikfall för att 

tillgodogöra värmebehovet. I några praktikfall finns också reservsystem eller en kombinerad 

lösning tillsammans med värmeväxlaren installerad. Skillnaderna är dock mycket svåra att 

analysera eftersom det också kan förekomma FTX-värmeväxlare i normalt byggande. Den är 

oftast mer omfattande vid byggnation av passivteknik men är mycket svår att jämföras 

kostnadsmässigt.  

 

 

4.3 Förvaltning 
 

Några analyser kring förvaltning är precis som vid projekteringen mycket svåra att göra 

eftersom entreprenören oftast inte är involverad i detta skede. De intervjuade personerna 

kunde därför inte redogöra för vilka stora skillnader som förekom men något som har 

framgått är att mer underhåll krävs samtidigt som driftskostnaderna minskar kraftigt. 
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4.4 Sammanställning 
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Figur 46 – Sammanställning modell samtliga praktikfall – Ökande kostnader jämfört med konventionella hus 
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5. SLUTSATS 

 

 

I rapporten har fyra passivprojekt studerats och därmed gett oss uppfattning över hur ett 

typiskt passivprojekt genomförs. Skillnaderna från normalt byggande och passivteknik har 

sedan analyserats och sammanställts.  

 

Utifrån de undersökta praktikfallen varierade den totala kostnadsökningen på grunden mellan 

26 och 80 %. Den stora kostnadsökningen beror framför allt på den ökade materialkostnaden. 

I väggen varierar den totala kostnadsökningen på mellan 12 och 33 %. Till största delen beror 

kostnadsökningen på den extra noggrannheten som krävs vid arbetet med plastningen i 

väggen. Viktigt att tänka på är dock att väggen är den största kostnadsbärande delen utav 

dessa byggnadsdelar och påverkar därför den totala byggnadskostnaden större än resterande 

delar. Dessutom kan extra kostnader tillkomma för väggen eftersom passivtekniken kräver 

mer energieffektiva fönster och dörrar. I taket som är den minsta kostnadsbärande delen 

varierade den totala kostnadsökningen mellan 0 och 7 %. Materialkostnaden i taket var i 

övervägande del av praktikfallen mycket liten och var en av de främsta anledningarna till att 

kostnadsökningen inte blev särkilt stor. Vid arbetsmoment med plastning har tidsåtgången 

medvetet ökats med 3 gånger och har därför påverkat den totala kostnadsökningen. 

  

Detta kan dock inte generaliseras utan är framtaget utefter de villkoren som praktikfallen 

innehåller. Dessutom är alla praktikfall unika och skiljer sig relativt mycket ifrån varandra 

och är därför väldigt svåra att jämföra mot varandra. Detta märks också tydligt i avsnittet 

kostnader där kalkyluppgifterna inte kan göras jämförbara mellan respektive praktikfall.  

 

En annan slutsats är att det inte förekommer några ytterligare arbetsmoment för att bygga med 

passivtekniken men däremot förlängs tidsaspekterna vid alla moment som rör plastningen. 

Därför är det viktigt att stor vikt läggs på egenkontrollerna. 
 

Resultatet av rapporten visar vilka stora gemensamma skillnader som förekommer mellan 

konventionellt byggande och byggande med passivteknik. De största kostnadsbärande delarna 

har i rapporten framställts och ger därför beställaren ett bättre underlag att vilja investera i. 

Den utarbetade modellen ger även en överblick över när kostnaderna i byggskedet tillkommer 

och vem som berörs utav dem. Detta leder förhoppningsvis till att beställaren får bättre 

kunskap och underlag över vilka särkostnader som tillkommer vid byggnation av 

passivteknik. 

 

Eftersom denna rapport endast bygger på en studie av fyra praktikfall bör därför en djupare 

studie genomföras för att få ett bredare underlag. Dessutom kan en mer omfattande 

undersökning inom projektering och förvaltning genomföras.   
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