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Sammanfattning 

 
 
Syftet med vårt examensarbete är att undersöka hur passivhus eller så kallade 
nollenergihus skiljer sig i funktion samt uppbyggnad från konventionella hus.  
I vår undersökning tar vi upp hur utformning, orientering, material samt ett väl 
fungerande klimatskal påverkar energiförbrukningen. 
  
Vi har tittat närmare på faktorer som sparar energi samt hur ett typiskt Passivhus är 
uppbyggt. För att se hur teorin fungerar i praktiken har vi tittat närmare på befintliga 
Passivhus, nämligen de på Oxtorget i Värnamo. 
 
 
Vi har kommit fram till att passivhus fungerar och vi anser det som väldigt viktigt att man 
fortsätter driva fram arbetet och informera om dess betydelse för miljön. 
Passivhus blir mer och mer uppmärksammat. De är något dyrare att bygga, men man 
tjänar in det i längden. Lönsamheten är dock inte det viktigaste utan känslan av att man 
gör något bra för miljön.  
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Förord 
 
Det här examensarbetet på 15 högskolepoäng, görs som ett avslutande moment på 
Ingenjörsutbildningen Byggteknik med inriktning Byggnadsutformning. Utbildningen slutar 
i en Högskoleingenjörsexamen med inriktning Utformning, 180 poäng. 
 
Stort tack till Ing-Marie Gustavsson på BSV Arkitekter och Ingenjörer AB samt  
Per-Magnus Rylander på Finnvedsbostäder AB, som tog sig tid att hjälpa oss genom samtal 
och läsmaterial. 
Ett tack vill vi även rikta till Johan Smeds som vi träffade i Alingsås och hjälpte oss genom 
sitt kunnande. 
 
Fredrik Brandt & Mathilda Jonsson 
Växjö, februari 
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Inledning 

 

Bakgrund 
Koldioxid och metan är växthusgaser som orsakar global uppvärmning. 
 

Kurvan till vänster är hämtad ur FN:s klimatrapport och visar en prognos för den globala 
uppvärmningen. 
A2 avser ett scenario med ökad regional ekonomisk utveckling 
A1B avser ett scenario med globaliserad ekonomisk tillväxt 
B1 avser ett scenario med en globalt miljömässig och hållbar utveckling 
 
 
Bilden till höger är tagen ur FN:s klimatrapport och visar hur medeltemperaturen skulle 
kunna öka efter år 2020 om utsläppen fortsätter i samma takt som i dagens läge.  
Temperaturhöjningen kommer att vara störst i de nordligaste delarna vilket gör att isarna 
smälter och havsnivån stiger. Om vi fortsätter som vi gör nu och temperaturen stiger till 
1,9 – 4,6 grader skulle den smälta bort all is på grönland och medföra en havsnivå höjning 
med cirka 7 m. Redan om cirka 12 år förutspås medeltemperaturen stiga mellan 1 – 2 
grader. Om cirka 80 år tros temperaturen ha ökat så mycket att vi i norden har ett 
medelhavsklimat.  
 
20 – 30 % av allt djur- och växtliv löper en mycket större risk att bli utrotade om 
temperaturen stiger med 1,5 – 2,5 grader. 
 
Utsläppen fortsätter att växa men det finns fortfarande en chans att vända trenden. Vi 
måste börja ta vårt ansvar och sluta vara passiva. 
Om balansen mellan den inkommande strålningen och den utgående strålningen från solen 
stabiliserades skulle temperaturen stiga med cirka 0,5 grader fram till år 2200. 
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2015 är året då vi absolut senast måste vända vår energiförbrukning till det mindre för att 
kunna rädda vår planet. Det är en lång process vilket betyder att vi omedelbart måste 
agera. Aldrig tidigare har mänskligheten haft en sådan inverkan på jordens klimat (Peter 
Isacsson, broschyr från roxull.se). 
Genom en minskning av energiåtgången minskar vi på så vis koldioxidutsläppen, CO2, som 
påverkar miljön mest negativt. 
 
Runt 40 % av all energiåtgång används för att värma upp våra bostäder (Björk, Reppen 
2000 sid 124).  
Energi kan sparas och vi kan sänka energiåtgången, det är fullt möjligt. 
Energieffektivt byggande är inte främmande för oss i Sverige, vi har redan kommit en bit 
på vägen men nu är det dags att ta ytterligare ett steg framåt; hus utan värmesystem, så 
kallade passivhus.  
 
Österrike och Tyskland har byggt passivhus i tio år och Sverige börjar ta till sig principen.  
Passivhus är inte svårt att bygga men kostnaderna blir ungefär 10-15 % högre (enligt BSV 
arkitekter och Ingenjörer AB). Det kan vi kosta på oss, det handlar trots allt om vår 
planet. 
 
Att bygga passivhus är att visa att man tar ansvar för vår miljö. 
 
 

Avgränsningar 
Vi anser det viktigt att få upp ögonen på folk om sparsam energianvändning.  
Med rapporten vänder vi oss till dem som vill lära sig mer om energieffektivitet inom 
boendet och passivhus i generell bemärkelse.  
 
Vi har inte gått in på djupet i ekonomiska aspekter, mer än att vi konstaterar om något blir 
billigare/dyrare än vid konventionella byggnader . 

 
Vi har inte utfört några egna beräkningar, utan siffror vi har i uppsatsen är sådana vi fått 
eller letat upp själva. 
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Metod 
 
Litteraturen hittade vi på Växjö Universitetsbibliotek. Några dagar ägnades åt att läsa 
igenom litteraturen och i stora drag avgöra vilka böcker som var väsentliga för oss och 
vårt arbete. 
 
Internet har uppmärksammat passivhus i större utsträckning än vad det finns böcker 
skrivet om ämnet. Därför kom Internet att bli en stor informationskälla. 
 
Vi besökte Värnamo där vi självfallet studerade passivhusen på Oxtorget utvändigt, samt 
fick en liten visning av Per-Magnus Rylander, fastighetschef på Finnvedsbostäder AB. Vi 
intervjuade även Per-Magnus om hans erfarenheter av passivhusen. 
I Värnamo besökte vi också BSV Arkitekter och Ingenjörer AB där vi intervjuade Ing-Marie 
Gustavsson, arkitekt som var mycket involverad i projektet. 
 
Efter att ha varit i kontakt med arkitekten Hans Eek, som anses vara Sveriges mest 
kunniga person inom passivhus, deltog vi i invigningen av Passivhuscentrum i Alingsås. 
Där talade bland annat Eje Sandberg om historien bakom passivhus, Hans Eek om svenska 
och internationella perspektiv och Are Rödsjö om hur det byggs passivhus i Norge. 
Vi träffade intressanta människor som gärna ville hjälpa oss med information. 
 
Bilder och figurer i uppsatsen har vi tagit själva samt ritat själva om inget annat anges. 
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Teori 
 
I denna del tas teorin bakom energieffektivitet samt passivhusen upp. 
Nödvändiga begrepp kommer gås igenom och förklaras för att uppsatsen 
skall kunna följas. Hur går projekteringen till för att göra ett passivhus?
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Energisnålt husbygge 
För att bygga energisnåla hus med ett gott inneklimat krävs att det tänks till en extra 
gång. Det finns nämligen en hel del faktorer som hjälper till att spara energi, och alla 
dessa måste tas till vara.  
För att bygga energisnålt skall huset ha: 

• ett väl fungerade klimatskal 
• orientering och placering så att gratis energi kan utnyttjas 
• tillgång till mycket ljus men samtidigt effektiv solavskärmning 
• en utformning som ”tar till vara på passiv värme” 

 
Arkitekten arbetar fram utformningen samt situationsplan och konstruktören utformar ett 
tätt klimatskal. 
I byggskedet måste man vara ytterst noggrann att arbetet arkitekten och konstruktören 
efterföljs. De energisparande faktorer som nämns ovan kan lätt ruineras på grund av 
slarvigt utfört arbete i byggskedet. Det är därför viktigt att byggarbetarna får information 
om hur viktigt det är att inget slarv accepteras. 
 

Klimatskal 
Byggnadsdelar som i en byggnad omsluter uppvärmd inneluft kallas för klimatskalet. 
Väggar, tak, fönster, dörrar etc. utgör ett klimatskal eftersom dessa begränsar uppvärmda 
delar mot mark, uteluft eller ouppvärmt utrymme. 
Ett klimatskal ska vara tätt och ha mycket värmeisolering för att hålla nere 
energiförbrukningen. Om det inte är tillräckligt tätt tar sig kall uteluft in genom 
byggnadsdelarna och om värmeisoleringen skulle vara otillräcklig förlorar man värme ut i 
byggnadskonstruktionerna. Detta skulle bidra till en högre energiförbrukning.  
 
Att ha ett bra och energieffektivt klimatskal för med sig att den operativa (upplevda) 
temperaturen och golvtemperaturen ökar i och med att yttemperaturerna på insidan av 
väggar, tak och golv blir högre. På så vis gynnas energianvändningen då man därigenom 
kan hålla lufttemperaturerna någon grad lägre än vad man annars hade gjort. 
 
Ett bra klimatskal bör ha (isover.se 2007-11-19): 
• kompakt form med få utstickande delar 
• flera våningar 
• låg rumshöjd 
• låga U-värden hos väggar, golv, tak, fönster och ytterdörrar 
• obetydliga köldbryggor 
• låg fönsterandel 
• hög lufttäthet 
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Kompakt form 
 
Energisnåla hus skall gärna ha kompakt form med få utstickande delar. Den mest 
energieffektiva formen är den kubiska och den minst effektiva är ett smalt avlångt hus. Ett 
långsmalt hus har 40 % mer ytteryta vilket bidrar till 30 % större energiförluster än från 
ett knubbigt hus (energilotsen.nu). 
Husens form ska vara så enkel som möjligt med så få hörn som det bara går. En vägg i en 
byggnad har reglar som vanligtvis ligger på ett centrumavstånd 600 mm. I hörn krävs det 
fler reglar, reglar fungerar dock som köldbryggor då de leder värme bättre än isolering. 
Samma sak gäller med utstickande delar; det händer något i väggen som oftast bidrar till 
sämre U-värde. 

 
 
 
 

Ett avlångt hus förlorar  
30 % mer energi än vad ett 
knubbigt hus gör. 

 
 
 
 

 
Flera våningar 
 
Hur stora värmeförlusterna blir beror på klimatskalets storlek, det vill säga de kylande 
ytorna. I ett normal fyra-våningsflerfamiljshus, med bredden 10 m och längden 75 m, 
behövs 1,1 m2 klimatskalsyta till 1 m2 golvyta. I en normalstor enplansvilla kan behövas 3 
m2 (energilotsen.nu 2008-01-15). 
 
 
Låg rumshöjd 
 
I nybyggda bostäder ligger den normala rumshöjden på 2,4-2,5 m. Oftast föredras höga 
rumshöjder som förknippas med högre kvalité. Dessvärre blir energibehovet för 
uppvärmning högre eftersom ytterväggsytan ökar. En ökning av rumshöjden från 2.4 m till 
2.7 innebär att värmeförlusterna genom väggarna ökar. I en villa blir motsvarande ökning 
något större eftersom ytterväggarna är större i förhållande till golvytan (energilotsen.nu 
2008-01-15). 
En hög rumshöjd har även en fördel i och med att luftvolymen ökas och det blir enklare att 
tillföra rummet ventilationsluft utan att det blir dragit. Det bidrar till att inomhusklimatet 
blir bättre. 
 
 
U-värde 
 
I byggnadstekniska sammanhang används begreppet U-värde. Det är ett mått som anger 
hur väl en byggnadsdel isolerar mot värmeförluster. Man strävar alltid efter att använda 
material med så lågt U-värde som möjligt eftersom det är att föredra att ha så få 
värmeförluster som möjligt. Energibehovet ökar om värme förloras genom 
byggnadsdelarna eftersom man måste höja värmen för att hålla temperaturen jämn. 
U-värde mäts i Watt per kvadratmeter och grad (W/mK). Gradtalet mäts i Kelvin och 
anger skillnaden mellan utetemperaturen och innetemperaturen.  
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Till exempel så betyder U-värdet 1,0 att på en kvadratmeter av byggnadsdelen så ”läcker” 
det ut 1,0 Watt (värme) om det skulle vara en grads skillnad mellan ute och inne.  
I Sverige har vi oftare mer än 1,0 grader skillnad på ute- och inomhustemperaturerna och 
därför är det ännu viktigare i våra kallare klimat att man använder material med bra U-
värden. 
En dåligt isolerad vägg med 10 cm isolering har ett U-värde på ungefär 0,5 W/m²K medan 
energieffektiva hus med 43 cm väggisolering har ett U-värde på 0,1. 
 
 
Obetydliga köldbryggor 
 
Om ett byggnadsmaterial eller en komponent med sämre värmeisolering helt eller delvis 
bryter igenom en byggnadsdel med bättre värmeisolering uppstår en köldbrygga 
(energilotsen.nu 2007-11-29). Detta leder till att en byggnadsdel som vanligtvis har god 
värmeisolering, blir sämre isolerande då köldbryggan kan transportera bort värmen genom 
materialet. Köldbryggor i klimatskärmen kan orsaka så mycket som 20-30 % av 
transmissionsförlusterna för en byggnad (isover.se 2007-11-29). Detta leder till 
värmeförluster och energianvändningen i huset ökas. Temperaturen på takets eller 
väggens insida och på golvet sänks, vilket får termiska konsekvenser. 
Köldbryggor kan vara bland annat konstruktiva, det vill säga dolda i konstruktionen, till 
exempel spikar, stål- eller träreglar och kramlor. Eftersom dessa delar är omgivna av 
isolermaterial kommer de försämra värmemotståndet lokalt. 
Köldbryggor kan också vara geometriska. Dessa uppstår i anslutning av två 
konstruktionsdelar, till exempel bjälklagsanslutning i yttervägg, anslutning mellan källar 
golv och källarvägg, infästing av fönster. 
 
 
Låg fönsterandel 
 
Det är en myt att man måste använda sig av stora fönsterytor när man bygger 
energieffektivt för att ta till vara på solenergi. En tumregel är 15 % av golvytan kan vara 
glasarea. Om fönstren har en låg värmetransmission, det vill säga låg 
värmegenomsläpplighet, kan större glasarea användas (passivhuscentrum.se 2007-12-
15). 
Fönster med låg värmetransmission är att föredra. Dessa är nödvändiga helt enkelt för att 
värmeförlusterna skall reduceras så mycket som möjligt. Fönster är ofta kritiska delar i 
byggnader, då det kan uppstå så kallade kallras. Det sker då fönstren är stora men ändå 
inte välisolerade, eller att det brister i isoleringen invid fönsterkarmarna 
(alltombostad.se/energi 2007-11-22). Kallras vid fönster kan orsaka drag i och med att 
varm luft som gränsar till fönster kyls. Kall luft är tyngre än varm och därför sjunker den 
kylda luften ner mot golvet och drag uppstår. Ett sätt att komma ifrån draget är att ersätta 
tvåglasfönster med treglas (alltombostad.se/energi 2007-11-22). 
 
 
Hög lufttäthet 
 
Låg energiförbrukningn och hög värmeåtervinning går hand i hand med ett tätt hus. För 
att värmeåtervinningen ska fungera fullt ut ska luften i husen komma ifrån 
ventilationsanläggningen och inte från springor i husets byggnadsdelar.  
Klimatskalets lufttäthet är ett mått på den oönskade luftväxlingen i ett hus och ska inte 
förväxlas med den luftväxling som är nödvändig för att skapa tillräckligt bra luftkvalitet 



 

 

12

(energilotsen.se 2007-11-29). Enheten anges i liter per sekund och kvadratmeter vid 50 
pascal, l/s m vid 50 Pa. Byggnadens klimatskärm skall vara så tät att det genomsnittliga 
luftläckaget vid ±50 Pa tryckskillnad inte överstiger 0,6 l/s m2 (boverket.se 2008-01-21). 
 
I otäta konstruktioner läcker kall uteluft in samtidigt som varm inneluft läcker ut. 
Otätheter kan ge upphov till drag och ökat uppvärmningsbehov samtidigt som de påverkar 
den termiska komforten negativt och skapar kalla inneytor.  
Otätheter uppstår främst vid golv- och takvinklar samt mellan fönster och yttervägg. Om 
varm fuktig inomhusluft skulle ta sig ut i klimatskalet kan den kondenseras på kalla ytor 
och risk för fuktskador uppstår. 
Luftläckage beror på klimatskalets otäthet men också på drivkrafterna: vind, termik, 
ventialtionssystem. Vindtryck (vinden) och temperaturskillnader mellan ute och inne 
(termik) kan påverka på så vis att lufttrycket är lägre på utsidan än insidan. Luft 
eftersträvar alltid att jämna ut lufttrycket. Det betyder att om lufttrycket är lägre på 
utsidan än insidan så kommer luft från insidan vilja ta sig ut. Den luft som läcker ut genom 
byggnaden ger upphov till energiavgivning som alltså benämns luftläckage. Dessutom 
påverkar balansen mellan till- och frånluftsflödet (ventilation) byggnadens lufttryck. 
 
 
 

Orientering och placering 
En arkitekt kan redan i projekteringsfasen bidra till energihushållning genom att noga 
planera valet av byggnadens form- och plangestaltning, fönsterareor och byggnadens 
orientering samt hur byggnaden placeras i förhållande till omgivande byggnader. 
 
Hur byggnaden är placerad kan påverka energihushållningen beroende på hur 
byggnaderna runt omkring ligger så kan ett effektivt vindskydd skapas.  
Orienteringen av byggnaden påverkar hur ljus- och solstrålningen utnyttjas. Man 
eftersträvar att ha de största glaspartierna söder-, öster- och västerorienterade, eftersom 
det är här effekten av solinstrålning är som störst. Genom att ha dessa 
fönsterorienteringar kan man utnyttja gratis värme från solen.  
I och med att bygga på ett så soligt och vindskyddad tomt som möjligt kan husets 
uppvärmningsbehov minskas med 10-20% (energiradgivningen.se 2007-11-10). 
 
Dock måste man vara medveten om att genom att ha dessa orienteringar så riskeras att få 
högre innetemperatur än vad önskas. 
På sommaren är solen mer intensiv och kommer därför att bidra till mycket värme. Detta 
kan leda till icke komfortabla temperaturer.  
En effektiv solavskärmning påverkar inte inomhusklimatet vintertid, men ger god svalka 
sommartid. Vegetation ger ren uteluft, skuggar och ger svalka sommartid samt har en 
positiv inverkan på vindförhållanden. 
När växter avdunstar vatten, använder de värme från omgivande luft och därmed sänks 
lufttemperaturerna lokalt (Pettersson, Uusmann 2000). 
 
 

 

 

 

http://www.boverket.se/
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Ljus och solavskärmning 
Solstrålning är oftast en uppskattad 
värmekälla som ger ljus året runt. Som 
tidigare nämnt kan det även bidra till för 
höga innetemperaturer och detta gäller 
främst kontorslokaler där det vistas mycket 
folk och det finns mycket teknisk utrustning 
som avger värme. En vanlig lösning till detta 
är att då använda sig av kylanläggningar, 
vilket bidrar till en höjd energianvändning. 
Energianvändningen kan effektiviseras med 
korrekt användning av solskydd.               
 
Att använda effektiva solskydd kan innebära 
(Bülow-Hübe, Lundgren 2005): 
• Lägre investeringskostnader för kyl- och 

ventilationsanläggningar 
• Lägre driftkostnader 
• Minskat elberoende 
• Minskad användning av kylmedium 
• Bättre arbetsmiljö (ingen direkt 

solstrålning, mindre reflexer om 
bländskydd tas i beaktande) 

 
I bostadshus används mellanglaspersienner 
flitigt då den som har ansvaret för solskyddet 
är den boende. Rent arkitektoniskt påverkar 
olika former av takutsprång och 
balkongutdragningar inneklimatet. De ger 
solskydd när det behövs på sommaren men 
skymmer inte under resten av året då solen 
står lägre på himlen. Figuren till höger visar 
hur solinstrålningen är vinklad under olika 
årstider.  

Takutsprång och balkongutdragningar 
bidrar till ett bättre inomhusklimat 

 
Takutsprång, balkongutdrag eller solavskärmning av något slag förhindrar även att 
kondens bildas på fönstren. Det är värmestrålning mot världsrymden som gör att 
fönsterytorna blir kalla och drar åt sig fukt, som kondenseras. Kondens är ett tecken på att 
fönstren är av god kvalité. Fukten kondenseras nämligen på grund av att fönstren är kalla 
på utsidan, vilket visar att de släpper igenom endast lite värme från insidan till utsidan.  
 
I och med bättre U-värde på fönster blir det möjligt med stora glaspartier. Dessa är oftast 
fasta fönster och därmed försvinner möjligheten till vädring. Detta leder i sin tur till att 
solinstrålningen är den största värmelasten i rummet och det bidrar till ett större kylbehov. 
Det skapas en ond cirkel då kylning kräver energi. Den energin hade inte behövts om man 
hade löst fönsterproblemet på något annat vis; till exempel effektiv solavskärmning. 
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Utformning 
En byggnads utformning och planlösning skall allmänt tillfredsställa dess syfte, det vill 
säga att byggnadens planlösning och utformning skall vara anpassad till att fungera väl för 
sina ändamål. Man skall alltså med rimliga insatser kunna uppnå god inomhusmiljö, 
anpassat för just den byggnaden. För detta krävs att man har en väl fungerande 
planlösning. Byggnader ska alltid utformas så att energianvändningen begränsas genom 
låga värmeförluster, lågt kylbehov, effektiv värme- och kylanvändning och effektiv 
elanvändning (Elmroth 2007). I ett hus behövs inte alla rum alltid var lika uppvärmda. I 
husets mitt placeras gärna det varmaste rummet, till exempel köket som har spis och ugn 
som avger värme. I husets mitt har man också gärna murstocken, värmelagrande 
väggkonstruktioner och om det finns en bastu så placeras även den gärna här. Rum som 
man vistas mycket i under dagarna, till exempel vardagsrum, lägger man kring denna 
varma mittpunkt. Rum som vi vistas mindre i och därför kräver mindre värme, till exempel 
sovrum, klädkammare, placeras närmast ytterväggarna. I synnerhet sovrum föredrar man 
att ha en svalare temperatur och därför skall sovrumsfönster helst placeras i nordriktning, 
där solen är mindre intensiv. 
 
Om planlösningen skulle vara rent av dålig för dess syfte så kan man kompensera detta 
med tekniska medel, men som blir en onödig kostnad och en osäker lösning. Vissa hävdar 
till och med att skillnaden mellan olika teknisk utformning är små och att det är 
människors beteende och vanor som har helt dominerande inverkan på energihushållning 
(Kellner, Stålbom 2001 sid 29). 
 
 
Arkitektens arbete med att reducera energiförlusterna tas över av byggnadskonstruktören. 
Ett välisolerat, lufttätt och fuktskyddat klimatskal är viktiga medlen för att såväl hushålla 
med energin samt för ett gott inomhusklimat. Konstruktören påverkar detta genom att 
utforma klimatskalet. 
 
Utredningarna kan gälla (energilotsen.nu 2007-11-10): 
• Isoleringstjocklek på väggar, tak och grund.  
• Isolerförmåga hos fönster (se tidigare avsnitt)  
• Reducering av köldbryggor 
• Reducering av luftläckage (se tidigare avsnitt)  
• Ytterligare utredning av stommens värmetröghet. 
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Isolering  
 
Tabellen nedan anger rekommenderad isoleringstjocklek i olika konstruktionsdelar 
beroende på i vilken klimatzon byggnaden ligger i samt vad som rekommenderas för 
lågenergihus (roxull.se 2008-01-14): 
 
Konstruktion Klimatzon söder Klimatzon norr Lågenergihus 
      
Yttervägg,      
lättfasad/tegel 300 mm 350 mm 450 mm 
      
Yttervägg,      
putsad 270 mm 300 mm 400 mm 
      
Vindsbjälklag 500 mm 650 mm 800 mm 
      
Låglutande tak     
och industritak 240 mm 260 mm   
      
Krypgrund 340 mm 400 mm 400 mm 
      
Platta på mark 200 mm 240 mm 300 mm 
 
 
Reducering av köldbryggor 
 
När det ska byggas energieffektivt så ska konstruktören, för att klara energikraven och ge 
låga driftkostnader, reducera köldbryggor. Då förväntas att konstruktören ska beakta och 
reducera energiförlusterna i köldbryggorna genom att ta fram ett förlusttal för respektive 
köldbrygga som behövs vid energiberäkningar så att effekten av köldbryggan tolkas som 
en ökad energianvändning i kWh/m2 (energilotsen.nu 2007-11-18). 
Trots att energiförlusterna genom köldbryggorna kan utgöra 20-25 % av de totala 
transmissionsförlusterna glöms oftast dessa beräkningar bort, då det inte finns något krav 
uttalat i BBR på kvantifiering av köldbryggorna (energilotsen.nu 2007-11-18) 
 
 
Stommens värmetröghet 
 
Stommens värmetröghet har visat minska behovet av energi för uppvärmning med 5-10 % 
(energilotsen.nu). En tung byggnad med till exempel betongstomme lagrar värme bättre 
än en lätt byggnad. En tung byggnad reagerar långsammare på väderomslag. Först efter 
en längre sammanhängande kall period tränger kylan in. Därför kan en tung stomme 
värmas upp och sedan ett tag efter uppvärmningen fortfarande stråla ut värme till 
rummen. Detta medför att inomhustemperaturen kommer att variera mindre över dygnet. 
En lätt byggnad (t ex en byggnad med träregelstomme) reagerar snabbare på 
väderomslag och lagrar inte värme på alls samma vis som en tung byggnad. 
Värmelagringen gör att det maximala effektbehovet blir något lägre. 
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Passivhus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Första passivhuset – Darmstadt (passivhuscentrum.se) 
 
 
 
Idén med passivhus utvecklades i Tyskland på 1990-talet (passivhuscentrum.se 2007-12-
17), där man då blev övertygad om att det gick att bygga hus utan värmesystem bara 
man byggde det så tätt som möjligt. Ordet Passivhus kommer ifrån det österrikiska 
begreppet Passivhaus. Passivhusfilosofin innefattar två saker; den första är att optimera 
byggnadens klimatskal, fönster och uppvärmningen av byggnaden. Det andra är att 
minimera energiförluster som kan uppkomma genom köldbryggor och 
transmissionsförluster (passivhuscentrum.se 2007-12-17). 
 
För att ett hus ska få kallas Passivhus krävs att energiförbrukningen för husen inte får vara 
mer än 45 kWh/m² och år inklusive elenergi för drift/hushållsel, varav högst 15 kWh/m² 
och år för uppvärmning. Förutom detta finns inga regler för material och byggteknik. De 
hus som har ett värde strax över gränsvärdet får inte kallas Passivhus utan kallas istället 
för Lågenergihus.  
 
 
Effektkrav för passivhus 
 
På följande sida redovisas de olika kraven för uppvärmning av passivhus i Sverige 
beroende var de ligger i landet: 
 
Klimatzon söder 
Effektkrav, P: Pmax = 10 W/m² (energieffektivabyggnader.se 2007-11-09) 
 
Klimatzon norr 
Effektkrav, P: Pmax = 14 W/m² (energieffektivabyggnader.se 2007-11-09)  
 
Vi bor i ett avlångt land, vilket medför att det skiljer sig i temperatur utomhus rätt rejält. 
Med kallare klimat kommer mer uppvärmning, varav de stora skillnaderna. 
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För fristående byggnader mindre än 200 m² blir effektkravet efter var huset i fråga ligger i 
landet. 
 
Effektkrav: Pmax200 = Pmax + 2 W/m² (energieffektivabyggnader.se 2007-11-09) 
 
För vanliga standardhus säger bestämmelserna att bostadshusens energianvändning för 
ett år högst får vara 110 kWh/m² golv i södra Sverige och 130 kWh i norr (isover.se 2007-
11-15). Har man direktverkande el blir reglerna för energiförbrukningen strängare, det vill 
säga att man måste ha ett lägre värde per kvadratmeter och år.  
Byggnadens energianvändning är den energi som vi behöver köpa och som förbrukas av 
installationer som fläktar och hushållsapparaturer. I energianvändningen ingår inte energi 
från i byggnaden installerade solfångare, solceller och eventuella vindkraftverk (isover.se 
2007-11-15). 
 
Passivhus är ett nytt begrepp för de flesta även för de inom byggsektorn. Husen har 
funnits i 10 år i Tyskland och Österrike och det har redan börjat skrivas om den nya och 
gamla generationen. Under de första åren satsades det mycket på jordvärme och 
värmepumpar. I en jordvärmeanläggning tar man vara på den lagrade solvärmen som 
finns i marken. En slang på mellan 100 och 450 meter grävs ner på cirka en meters djup. I 
slangen cirkulerar en miljövänlig vätska. Vätskan värms upp av en värme som är i jorden. 
Värmen utvinns sedan ur kompressorn som komprimerar den så att en högre temperatur 
kan utvinnas (www.sev.nu/varmepumpar 2007-11-27). Vi i Sverige har använt oss av 
jordvärme ganska länge men det är nog få som har tänkt på miljön när de installerade 
jordvärme i sina hem utan tänkte istället på hur mycket pengar de skulle spara. Om man 
hade tilläggsisolerat sina hus i samband med inköp av jordvärme hade man kommit ett 
steg närmare Passivhusen, dock är det en väldigt liten procent som gjorde detta. 
En värmepump tar tillvara uteluftens värme och omvandlar den till varm luft som sprids 
genom ett värmebatteri med fläkt som sitter på insidan av väggen. 
(www.sev.nu/varmepumpar 2007-11-27) 
Solen är gratis och en outtömlig energikälla vilket har gjort att det nu blivit vanligare att 
använda solceller. 
 
Ett exempel på den nya 
tidens passivhus är 
kommunhuset i Ludesch i 
Österrike som har solceller 
både på glastaket och över 
torget kring byggnaden. 
Under åren har det blivit 
möjligt att använda större 
fönster i byggnaderna 
eftersom u-värdena i fönster 
har förbättrats. Det syns mer 
i Österrike, Tyskland och 
Schweiz där klimatet är 
mildare än i Sverige. 
(arkitekt.se/s30337 2007-11-
15) Kommunhuset i Ludesch i Österrike är ett exempel på den nya tidens 

passivhus. Bilden är hämtad från arkitekt.se/s30337 

 

 

http://www.sev.nu/varmepumpar
http://www.sev.nu/varmepumpar
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Funktion 
Passivhusen skiljer sig från konventionella hus i både funktion och uppbyggnad, nämligen 
på följande vis: 
 

• Extra isolerade väggar  
• Extra isolerad bottenplatta 
• Extra isolerat tak 
• Värmeväxlare 
• Energisnåla fönster 
• Passiv uppvärmning 
• Totalenergikonsumtion minskas med 40– 50 % och energibehovet för 

uppvärmning minskar med 80 %. 
• Hög lufttäthet 

 
 
Extra isolerade väggar 
 
Svensk standard säger att väggarna ska vara minst ca 220 mm tjocka. En vägg i ett 
passivhus ligger på hela 400 – 500 mm. Väggtjockleken beror helt på väggens 
uppbyggnad och val av material. Man har tjockare väggar för att isolera så bra som möjligt 
samt göra väggen så tät som möjligt för att undvika köldbryggor. 
Ett exempel på en bra vägg är den som Isover har utvecklat som har ett u-värde på 0,1 
W/m²K, se bild nedan.  
 
 
 
I Passivhus eftersträvar man att ha så lite köldbryggor som möjligt eftersom dessa sänker 
hela väggens värmeisolering. Att införa olika skikt i väggarna kan vara att föredra då man 
i några av skikten kan ha reglar, som kan bli köldbryggor, och sedan gärna ha ett helt 
homogent isoleringsskikt. Ett sådant skikt har inga köldbryggor och håller väggens värme. 
 
Väggen måste även vara tät så att inte kall uteluft tar sig in genom väggen och vidare in i 
huset och bidrar till lägre inomhustemperatur. I passivhus lägger man in en plastfolie eller 
ångspärr för att göra huset så tätt som det går. Den hindrar luften från att passera genom 
väggen. Plastfolie finns också i konventionella hus, men i passivhus används den mer och 
hål och skarvar accepteras inte.  

 
 
 
 
 
 
                   

                       
 
 

Figuren är tagen från Isovers hemsida och 
visar en vägg som har ett U-värde på 0,1 
W/m²K. Väggen har en träregelstomme med 
träpanel. På utsidan är väggen isolerad med 
en fasadskiva som ger ett nästan helt 
homogent isolerskikt med få köldbryggor och 
skarvar. Plastfolien är indragen från insidan 
vilket gör att kabeldragningar och 
installationer kan göras utan att man 
punkterar plasten.  
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Extra isolerad bottenplatta 
 
En bottenplatta eller en betongplatta på mark är den 
platta husetbyggs på. Man isolerar denna med en 
cellplastform i botten som man sedan gjuter i. Nu för 
tiden brukar det vara betongplatta på mark man 
använder men det förekommer också att man 
bygger krypgrund. Krypgrund är när man bygger 
huset på pelare eller en mur som man bygger huset 
på, det vill säga inte direkt mot marken.   
Idag har man oftast 200 mm cellplastisolering 
medan Boverket rekommenderar 250 mm, andra 
husbyggare väljer 300 mm. Om man vill ha 
golvvärme får man gå upp till cirka 300 mm. En del 
påstår att 270 mm är det optimala om man ser till 
energivinsten. 270 mm är även en tjocklek som man 
bör välja om man inte vill vara rädd för att råka ut 
för tjälskjutning. Tjälskjutning är när marken 
utvidgar sig vilket är vanligt om marken består av 
lös lera. På platser där marken består av sand eller grovt grus är den mer genomsläpplig 
för vatten och relativt okänslig för tjälskjutning. Huvudprincipen är att grunden ska hållas 
torr (byggahus.se 2008-01-18). 200 mm är för lite isolering vilket också de flesta 
hustillverkare frångått som standard. Vid 300 mm finns en liten risk för tjälskjutning in 
under plattan, vilket är det man menar att värme som läcker ut genom plattan skall 
motverka. Vid 300 mm och över bör man lägga tjälisolering runt plattan och extra i de 
utstickande delarna på huskroppen för att vara säker på att man inte får problem med 
tjälskjutning. Passivhusen använder sig av 300- 350 mm cellplastisolering.  

Bilden ovan visar en grundplattas 
uppbyggnad och är tagen från Isovers 
hemsida. Överst ligger det 100 mm 
betong, under detta ligger det 3 x 100 mm 
isolering. Underst ligger det dränerande 
material samt geotextilduk.  

 
 
Extra isolerat tak 
 
För vanliga hus som byggs idag används mellan 400 
- 550 mm isolering i vindsbjälklaget. I Passivhus har 
man uppåt 800 mm isolering och i vissa fall mer. Att 
isolera i tak är ganska enkelt och inte allt för 
kostsamt. Det är också mycket viktigt att ha bra 
isolering i tak för att hålla kvar värmen i huset, då 
den stiger uppåt. 
 
 Bilden ovan är tagen från Isovers hemsida 

och visar isoleringen i vindsbjälklaget. Värmeväxlare 
 
Värmen i ventilationsluften återvinns genom ett så 
kallat FTX-System. Det vill säga att den utgående 
varma luften i huset värmer upp den nya luften 
som kommer utifrån. I ett FTX-system har man ett 
aggregat med både till- och frånluftsfläktar och 
värmeåtervinningsmodul som kontinuerligt 
ventilerar och värmer uteluften till alla rum. Upp till 
90 % av värmen från den förbrukade 
inomhusluften kan tas till vara och användas för att 
värma den friska inkommande luften. 

 
Bilden till vänster 
visar hur till- och 
frånluften 
fungerar i ett FTX-
system. Den kalla 
uteluften värms 
av den varma 
utgående 
inneluften. 
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Energisnåla fönster  
 
Fönster och dörrar är de största bristerna i huset då man 
kommer till energiförluster. För att kunna bygga ett så 
energisnålt hus som möjligt krävs extra bra fönster. Hur olika 
delar i byggnaden isolerar anges i U-värde. Det är ett mått som 
anger hur många watt huset läcker per kvadratmeter vid en 
grads skillnad mellan inne och ute temperatur, så kallad 
värmeförlust. Ju lägre U-värde en byggnadsdel har desto bättre 
isolering.  
Passivhusen har i regel fönster med ett U-värde på 0,9 – 1,0 
W/m²K. Med U-värde på 0,9 – 1,0 menas att 
värmegenomgångskoefficienten för fönstret är god. U-värdet på 
ett fönster är en kombination av hur bra glasen och 
konstruktionen av karm och bågar isolerar. Om det skulle bli 
kondens på utsidan är det inte fel på fönstret utan snarare 
tvärtom. Det är bara ett tecken på att fönstret isolerar bra. 
Detta kan bero på vind som skapar ett undertryck ute och 
övertryck på insidan av en yttervägg. Tryckskillnaden gör att 
inomhusluft pressas ut och vattenånga kondenseras mot det 
kalla glaset (umeaenergi.se 2007-11-27). 

Bild tagen från aconal.se. Den visar 
ett typiskt treglasfönster. Dessa 
fönster har i regel bättre U-värde än 
tvåglasfönster. Argongas mellan 
rutorna kan sänka U-värdet 

 
 
Passiv uppvärmning  
 
En byggnad som byggs idag kan byggas så energieffektiv att inget uppvärmningssystem 
eller kylsystem kommer att behövas.  
Detta innebär att de människor och apparaturer som till exempel, vitvaror, TV, datorer 
med mera effektmässigt kompenserar de låga energiförlusterna som ventilation och 
klimatskal för med sig under större delen av året.  
Vid vintertid behövs en mycket liten värmetillförsel med en begränsad värmeeffekt under 
en kort period för att hålla klimatet på en bra nivå. I och med det kan man konstatera att 
energiåtgången blir mycket låg. Det är svårt att bedöma hur låg energiåtgången kommer 
att bli då det är helt beroende på hur många personer som vistas i byggnaden, hur mycket 
värme som apparaturer och belysning avger och hur byggnaden ligger med de olika 
vädersträcken då man tänker på solinstrålning och vindförhållanden.  
Under sommar tid kan det bli mycket varmt i ett välisolerat hus. Detta avhjälps genom en 
vädringslucka på något högt belägen plats i byggnaden då värme stiger uppåt. För 
välisolerade byggnader är en noga genomtänkt solavskärmning en ytterst viktig del för ett 
bra inneklimat. 
 
 
Varmvatten värms med fjärrvärme 
 
Istället för att värma vattnet med olja, gas eller kol så värms vattnet med fjärrvärme som 
är mycket mer miljövänligt än de andra alternativen. I en del passivhus värms vattnet 
med hjälp av solpaneler som vanligtvis är placerade på taket. Detta alternativ är troligtvis 
det mest ekonomiska och miljövänliga då solen inte avger några föroreningar och är helt 
gratis.  
 
 
 

http://www.aconal.se/
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Fjärrvärmebaserat vattenbatteri 
 
Idag används ofta ett elbatteri men om man byter ut det batteriet mot ett 
fjärrvärmebaserat vattenbatteri tjänar man både pengar och sparar på miljön. Det 
fungerar så att vattnet från fjärrvärmen värmer upp luften som sprids via till-
luftkanalerna. Fjärrvärmen kommer från fjärrvärmeverken. De eldar med pellets som är 
mycket mer miljövänligt än olja eller kol. Batterier används sällan men när det behövs lite 
extra värme då temperaturen sjunker kan de användas för att höja temperaturen något.  
 
 
Totalenergikonsumtion minskas 
 
Genom energieffektiva apparaturer och belysning samt FTX-system som står för 
värmeåtervinningen kan energiförbrukningen minska. Totalenergiförbrukningen kan 
minskas med upp till 50 % vilket är ett stort steg i rätt riktning. Energibehovet för 
uppvärmning kan minskas med upp till 80 % vilket är jätte bra då uppvärmning för 
bostäder står för en mycket stor del av energiförbrukningen (Turkusic, M. 2007 sida 2). 
Med ett bra klimatskal kan man behålla värmen i huset med endast mycket små 
energiförluster.  
 
 
Klimatskalets täthet 
 
Klimatskalet är en mycket viktig del i passivhusen. För att FTX-systemet ska fungera 
optimalt ska huset vara så tätt som möjligt. Kravet på passivhus är att luftläckage genom 
klimatskalet maximalt får vara 0,3 l/s m²(passivhuscentrums utställning). För att göra 
klimatskalet så tätt som möjligt lägger man in en plastduk i väggen som ska förhindra 
luftgenomströmningar genom väggen. 

 

Framtiden med passivhus 
Målet med passivhus är att vi ska bygga så energieffektiva hus som möjligt och att detta 
ska bli en ny byggstandard för alla typer av byggnader. Detta mål gäller nybyggnationer 
och förutom att de ska bli energieffektiva ska de också bli billiga att bygga och bo i. De 
erfarenheter samt kunskaper som erhålls genom passivhusbygge ska användas på den 
befintliga bebyggelsen för att ta ett steg mot en bättre miljö. Eftersom passivhusen drivs till stor del av el har de en 
bra bit kvar innan de börjar närma sig de ”ultimata” husen för vår levnadsstandard. Det vill säga sådana hus som är 
anpassade för miljön och våra behov. En god lösning är om all el kom från förnybara energikällor som sol, 
vind och vatten. 
 
Om man nu börjar bygga hus utan värmesystem i fullskala, kan detta innebära stora 
risker? Vi vet inte hur husen kommer att ändra sig under en lång period, finns det risker 
med konstruktionen och dess hållbarhet? Kommer det att uppstå problem med normala 
byggnadsentreprenader? Finns det intresse av att utveckla bättre komponenter som 
fönster och värmesystem? Kunskapen finns inte ute bland byggnadsarbetarna men går det 
att sprida den tillräckligt fort? Är allt ekonomiskt hållbart?  
Allt detta kommer vi att få svar på inom några år då de äldsta passivhusen har börjat 
åldras. Framöver kommer det förhoppningsvis bli möjligt att bygga ett eget Passivhus som 
småhus. Det finns flera hustillverkare som har börjat titta på detta. Ett mer 
uppmärksammat projekt är passivhusen på Oxtorget i Värnamo.  
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Passivhusen 
på Oxtorget 

 
 
I denna del tittar vi närmare på redan befintliga passivhus här i Sverige. Vi 
har valt radhusen på Oxtorget i Värnamo. Det som togs upp i teoridelen 
skall här omsättas i praktiken. Hur är Oxtorgets passivhus uppbyggda? 
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BSV & Finnvedsbostäder 
BSV arkitekter och ingenjörer AB är verksamma i södra Sverige med kontor i Tranemo, 
Jönköping, och Vetlanda samt ett dotterbolag i Kalmar. Huvudkontoret är centralt placerat 
i Värnamo. BSV är verksamma sedan 1969 och har genomfört över 3500 projekt. Nu har 
de börjat arbeta med passivhus, något som de beskriver som ”den nya religionen inom 
arkitektur”. Under Oxtorgets utveckling hade BSV rollen som arkitekter genom hela 
projektet, de tog hand om konstruktionsarbetet, gjorde mark- och miljöarbete samt 
samordningen. 
 
Finnvedsbostäder AB är Värnamos största hyresvärd. De har ungefär 40 anställda. 
Finnvedsbostäder engagerar sig i kvalitets- och miljöfrågor. Finnvedsbostäder minimerar 
användning av energi och vatten. Olja och el ersätts med miljövänligare energislag som 
biobränslen, sol och vind. De följer miljöstandarden ISO 14001, vilket visas nedan. ISO 
står för Internationella standardiseringsorganisationen. Grunden till ISO 14 001 är de 55 
skall-kraven. Skall-kraven kan uppfyllas på olika sätt beroende på företag. Meningen med 
ISO är att den ska kunna användas på olika typer av företag som har olika stor 
miljöpåverkan och miljöbelastning. Som bevis på att företaget uppfyller de krav som 
standarden sätter blir företaget certifierat. (wikipedia 2007-12-18 ) 

 
 
 
 
 

Bilden är tagen från iso14000.nu. Den 
visar hur miljöstandarden ISO14001 är 
uppbyggd. Att vara ISO 14001 certifierad 
betyder att man tar hänsyn till miljön och 
är villig att hjälpa till och förbättra den. 

http://www.iso14000.nu/
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Bakgrund Oxtorget 
Värnamo kommun ville bebygga tomten Oxtorget i Värnamo. 2001 tog Finnvedsbostäder 
tillsammans med BSV fram det vinnande förslaget. De hade utformat husen som stämde 
mest överens med kommunens önskan om att husen skulle flyta in väl i naturen och 
öppna upp mot ån Lagan som slingrar fram vid området. BSV själva tycker att det 
lyckades väldigt bra att få bra skalnivå på husen jämförande med omgivningen, husen 
smälter in i en volym, det lämnades plats för att nå Lagan samt att det blev många 
lägenheter (totalt fem huskroppar med 40 lägenheter). Finnvedsbostäder köpte tomten 
Oxtorget och var redo att exploatera. 
 
När förslaget las fram var det inte tal om något passivhus utan man hade tänkt sig vanliga 
konventionella hus. Det skulle byggas radhus på två våningar. 
 
Dock ville inte grannarna till Oxtorget se att någon bebyggelse på tomten skulle ske, utan 
överklagade. Oxtorget var innan passivhusen, en grön plätt där många promenerade och 
rastade sina hundar. Projektet fick dåligt rykte i Värnamo och man såg en eventuell 
nybyggnation på Oxtorget som något negativt. Projektet kom att stå stilla ett tag och man 
fick gå upp ända till regeringsrätten för att sedan få tillstånd att bebygga Oxtorget. 
 
Finnvedsbostäder har en miljöpolicy som säger att alltid välja material som inte tynger 
miljön (material som inte ”läcker” farligt avfall ut i naturen samt material skall kunna rivas 
utan att belasta miljön) samt att bygga så energieffektivt som möjligt.  
 
Ett studiebesök som Finnvedsbostäder gjorde till Passivhusen i Lindåsen i Göteborg samt 
information från energikontor Sydost, imponerade både ur miljösynpunkt som ekonomiska 
aspekter.  
Passivhusen i Lindåsen har fungerat bra förutom att gavellägenheterna har kunnat 
upplevas något kyligare. Värmeslingan som skulle värma upp den kalla uteluften blev 
olyckligtvist feldimensionerad.  
Finnvedsbostäder tog på sig som en utmaning att göra Sveriges mest energieffektivast 
hus, alltså ännu bättre än de passivhus som redan fanns. 
 
Nyheten om att det skulle byggas Passivhus på Oxtorget fick bekräftande bemötande och 
grannarna, som förut hade överklagat, gjorde inget motstånd utan tycktes mer positiv till 
nybyggnationen nu när det var Passivhus det skulle byggas.  
 
BSV hade aldrig innan utformat ett Passivhus, därför valde man att granska de som redan 
fanns för att helt enkelt lära sig hur man utformar ett effektivt passivhus. För dem blev 
projektet lärorikt och har gett dem bra erfarenheter.  
BSV har fått mycket beröm för utformningen av Passivhusen på Oxtorget, men ändå ser 
de projektet som ett ”skolexempel” och hoppas att i nästa projekt mer Passivhus våga 
mer. 
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Byggprocessen 
Finnvedbostäder var byggherre, BSV Arkitekter och Ingenjörer AB ritade husen, både A- 
och K-ritningarna och gjorde även situationsplanen. Finnvedsbostäder hade som byggherre 
krav på att passivhuskriteriet på 10 W/m² skulle uppfyllas. Detta ansågs svårt för många 
entreprenadsfirmor och antalet anbudsgivare minskades. Efter anbudsförfrågan anlitades 
NCC som totalentreprenör.  
 
Alla parter var överens om att misstag på grund av dålig kommunikation inte fick ske. En 
lösning på detta var att använda sig av så kallad ”Parting”. Det innebär att alla parter i 
byggprocessen samlas och diskuterar olika lösningar för plan-, konstruktions- och själva 
byggarbetet, allt för att eventuella problem ska lösas tillsammans. Vid parting gås även 
igenom vilka material och byggnadsdelar som ska användas. Och genom detta kan man 
utnyttja allas kontakter och på så vis få ner kostnaderna, till exempel kunde NCC på grund 
av sina kontakter få ner vissa leveranskostnader. Materialkostnaderna kunde sänkas och 
inköpsfördelarna blev bättre. 
 
Eftersom det ställs stora krav på passivhusen ville inte NCC skriva på ett kontrakt 
berörande husens täthet. Finnvedens krav var att husen skulle ha en täthet på 0,2 l/s, m 
vid 50 Pa. NCC sa istället att de skulle göra sitt bästa för att värdet skulle uppnås. 
 
Kraven på husen är som sagt mycket större och detta medför att allt görs med största 
noggrannhet. För att undvika problem under byggskedet samt för att förstå vikten av 
noggrannhet samlades arbetsledningen och samtliga byggarbetare som fick gå på 
informationsdagar och kurser. Där lärdes det ut hur huset skulle byggas, vikten av att 
bygga huset tätt, användningen av plastfolie med mera. 
 
I och med all noggrannhet i projekteringen tog den ungefär sex månader längre tid än vid 
ett normalt bygge. För de inblandade var det första gången de var med att projektera och 
bygga passivhus. Studier av de redan befintliga passivhus gjordes och man rådfrågade 
personer som varit inblandade i passivhusprojekt innan. 
 
Trots längre projekttid och mer att lära sig är erfarenheterna från projektet mycket goda. 
Fördelar med att utforma passivhus istället för konventionella hus är att man måste skärpa 
sig och tänka igenom allt en extra gång. Projekteringen upplevdes som mer engagerat och 
roligt med tydliga mål. Finnvedsbostäder var, till skillnad från andra projekt, aktiva i hela 
processen. Det var nämligen viktigt att kommunikationen under hela byggskedet var 
obruten och att bygget fortskred enligt planerna. 
En positiv erfarenhet var också mötet med flera olika eldsjälar som smittade av sitt 
engagemang.  
BSV anser att det inte längre är acceptabelt som arkitekt att inte tänka på 
energieffektivitet och fullisolera. I slutändan är det alltid byggherren som bestämmer hur 
huset ska byggas, men som arkitekt vill BSV fortsätta råda byggherren att tänka 
energieffektivt. 
 
Oxtorget har en avskrivningstid på ungefär 50 år, det vill säga så länge huset står med 
normala reparationer och underhållskostnader. 
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laceras centralt i 
lägenheten för att värmen skall strålas ut till resten av 
lägenheten.  
 

Utformning 
Det var viktigt för både BSV och Finnvedsbostäder att Passivhusen inte skulle utmärka sig. 
Som boende ska man inte känna att man bor i en maskin utan i ett vanligt hus som råkar 
vara ett Passivhus. Därför har man utformat enkla tydliga huskroppar med så mycket ljus 
in i lägenheterna och på området som möjligt. Fasaderna har så få material som möjligt 
just för att förenkla husens utseende.  
 

Eftersom mörka kulörer absorberar mer 
solstrålning än ljusa (ljusa kulörer reflekterar 
solstrålarna) har de flesta andra Passivhusen i 
Sverige mörka fasader. Men något annat ville 
göras i Värnamo. Husens fasader utgörs av 
genomfärgade, underhållningsfria, ljusa 
fiberskivor med dekorribb samt mörkare röd 
lärkträpanelen på sydvästsidan. Det är ingen 
tillfällighet att träpanelen hamnade på samma 
sida som balkongerna. Ytskikt kan användas 
för att uppnå en värmebalans. Träet skall ge 
en varm och skön känsla för dem som sitter 
på balkongen. 
Eftersom husen ligger tätt och uppradade så 
skyddar de varandra och gården mot vind. 
 

 
Trots att husen är täta och mycket små mängder luft 
tränger ut, kan det fortfarande komma in kalluft in i 
lägenheten och sänka temperaturen. När ytterdörren 
öppnas och det är kyligt ute kommer det in kall uteluft. 
Detta kan minska energieffektiviteten, då man upplever 
minskade temperaturer, ökar man gärna värmetillförseln 
ytterligare.  
På Oxtorget har man löst detta med dubbla entréer, den 
första fungerar som ett vindfång och ligger i kallutrymmet 
och är ”en kall ytterdörr”. Vindfånget fångar upp uteluften 
och förhindrar att allt för mycket sprider sig in i 
lägenheterna. Den specialutformade dörren men U-värde 
0,6 leder sedan in i det täta klimatskalet och lägenheten. 
 
Luftgenomströmningen i lägenheten gynnas av enkla 
planlösningar då den kan störas av för mycket vinklar och 
vrån.  
Genom att placera rummen med tanke kan man utnyttja 
värme från de ”varma rummen” i övriga huset. Oxtorgets 
Passivhus har badrum och kök beläget bredvid varandra. 
Dessa rum räknas som varma rum eftersom värme utvinns 
från till exempel spisen vid matlagning, duschen i 
badrummet. De varma rummen p

Bild överst: Fasader
fiberskivor med dekorr
mörkare röd lärkträpanel
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 på 

entrén 

solsidan. 
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ndfång. Ett  

vind. 
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Passiv solvärme 
I passiva solvärmesystem utformas själva byggnaden, dess fönster, ytterväggar och 
stomelement för att åstadkomma ett utökat utnyttjande av solstrålningen mot byggnaden. 

agens byggnader får ca 10 % av sitt väD
G

rmebehov tillgodosett genom passiv solvärme. 
ökas upp emot 20- 30 % i ett 

 17). 

tten. Solvärme 

 

e till för att värma 
pp all tappvatten. På Oxtorget får 
an hushållsel via vindkraft som 
essutom ska rycka in då 

solfångarna inte ger tillräckligt till 
varmvatten. 

 
 

enom en medveten planering kan försörjningsgraden 
energisnålt hus (Turkusic 2007 sid
 
De fem huskropparna vänder sig 
mot solen, de har 
sydvästorientering. Solfångare finns 
monterade på taket, väl integrerade 
med takpannorna. Att de sitter i 
samma höjd som takpannorna är 
att föredra då de inte märks ut.  
Solfångarna tar emot solstrålarna 
och dess energi omvandlas till 
värme. Värmen transporteras till 
ackumulatorrummet. Kallvatten 
tillförs rummet och värmen från 
solfångarna värmer kallvattnet. 
Värmen från solfångarna används 

ltså för tappvarmvaal
på Oxtorget beräknas ge 50 % av 
varmvattenbehovet. 
  
Sommartid då solens strålar är 
intensiva, räcker värmen från 
solfångarna för att försörja 
lägenheterna med varmvatten. På
vinterhalvåret har vi färre 
soltimmar, vilket gör att 
solfångarna inte fångar upp lika 
mycket energi. Energin som fångas 
upp räcker int

Bilden är från BSV och visar situationsplanen över Oxtorget. 
Till höger rinner Lagan fram. 

Solfångarna sitter på taket på solsidan av huset. Här 
samlas energi som sedan ska värma tappvattnet. 

u
m
d
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Ljus och solavskärmning. 
Trots fönster med väldigt lågt U-värde har inte husen överarbetats med fönster. Som 
arkitekt kan man inte längre stå för att ha för mycket glaspartier, det är inte alltid 
energieffektivt försvarbart menar BSV. Lägenheternas största fönster finns på 
sydvästsidan, inte helt utan anledning. Ju större fönster desto mer solinljus och på 
sydvästsidan skiner solen intensivt.  
 
Om all solljus skulle stråla in i lägenheterna skulle det bli varmt och antagligen inte 
komfortabel temperatur inomhus. Detta har lösts med solavskärmning.  
Södersidans fönster får solavskärmning tack vare ett taköverhäng och balkongutsprång på 
1,20 meter. Träd har tidigare nämnts att det är en effektiv och attraktiv solavskärmning. 
På oxtorget har man mycket flitigt utformat en vacker omgivning men träd har inte 
använts för att begränsa solinstrålningen i lägenheterna. Träden tar tid att växa upp tills 
de kan fungera effektivt som solavskärmare, och man valde istället att göra kraftigt 
taköverhäng samt balkongutsprång.  
 
Fönster som vetter mot de andra väderriktningarna har ribbade solavskärmare ovanför 
fönstren. Dessa ribbor tas upp på fasaden och ger ett enhetlig och estetisk intryck. 
 
 
 

 
 Bilderna är tagna i november och visar de kraftigt tilltagna 

taköverhäng och balkongutsprång. I november månad skiner solen 
inte lika intensivt och länge som på sommaren, och den syns tydligt 
på bilden att taköverhänget och balkongutsprånget tillåter mycket 
insläpp av solljus. 

Bilden är tagen av BSV  under 
byggskedet. Fönstren har 
snedställda nischer runt om för 
att ge maximalt solljus in i 
lägenheterna. 
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å fönstret 
 Smeds). 

 

 

 

 

 

 

 

Kondens 
 
De kraftiga tak- och balkongutsprången samt de ribbade solavskärmarna verkar inte 
endast som solskydd utan har dubbel syfte.  
Kondens bildas på grund av värmestrålningen mot världsrymden som gör att fönsterytorna 
blir kalla och drar åt sig fukten, som kondenserar. 
I allmänhet förekommer detta året om, några timmar på förmiddagen 
(passivhuscentrum.se 2008-01-15). Om fönstren har rejäla takutsprång, solavskärmning 
eller träd som står framför, förekommer inte detta. Passivhuset skapar möjligheter att 
både få bra solavskärmning och hindra kondens. 
 

 
Trots solavskärmning kan det 
förekomma kondens på Oxtorgets 
fönsterytor. 
Bilden till vänster visar tydligt hur 
utvändig kondens bildats på 
fönstrets nedre del, medan den 
övre delen inte har kondens 
eftersom den skyddas av 
solskyddet. Om man jämför med 
fönstret bredvid till höger som 
saknar solskydd helt, så ser man 
att den utvändiga kondensen når 
mycket högre upp p
(Johan
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilden är tagen av Johan Smeds och visar hur kondens har 
tillkommit på fönstren. 
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Oxtorgets klimatskal 
I tidigare avsnitt togs upp vad ett bra klimatskal bör ha, nämligen: kompakt form med få 
tstickande delar, flera våningar, låg rumshöjd, låga U-värden hos väggar, u golv, tak, 

ing 

ir genast en större risk för köldbryggor, vilket höjer hela 

ong dåligt mot kyla, 

alkongstommen för sig själva utan att vara förankrad i huskropparna. 

 och har bra 
randklass. Fotot är taget av BSV 

till höger visar hur 
balkongstommen är nedgjuten i 

. 

fönster och ytterdörrar, obetydliga köldbryggor, låg fönsterandel, hög lufttäthet. 
 
Oxtorgets Passivhus består av fem huskroppar med totalt 40 lägenheter. Mycket tid har 
lagts på att få klimatskalet så välisolerat som möjligt, och samtidigt ett behagligt 
inomhusklimat året runt. 
tt utforma ett Passivhus kräver att man tänker till, engagerar sig i energieffektiviserA

och lägger ner hela sin själ i projektet, allt måste vara motiverat och igenomtänkt.  
 
Allt onödigt, som avancerad utformning och delar som inte har någon större funktion skall 
uteslutas. I sin komplexitet är husen trots allt enkelt utformade med endast fyra hörn för 
att inte göra konstruktionen för invecklad. Om husen skulle bli allt för komplexa till 
utformningen kan hända att misstag (så som hål i plastfolie) sker under bygget och 
passivhusens energisparande princip skulle bli sämre. När det blir en förändring i ett hus 
utformning, kan man oftast räkna med att det blir såväl någon slags förändring inne i 
konstruktionen. Denna förändring kan till exempel vara att det krävs fler reglar, skruvar 
ch muttrar och så vidare. Det blo

byggnadsdelens U-värde.   
 
Passivhusen har en stomme av betong. Det är ett värmetrögt material som lagrar och 
strålar ut värme till omgivningen även om temperaturerna i övrigt skulle sjunka. Betong 
har även goda ljudisolerande egenskaper och är brandhärdig, vilket är bra då det används 

de lägenhetsskiljande väggarna och bjälklaget. Dock isolerar beti 
varför man inte har använt sig av betong i ytterväggarna. 
 
Lägenheterna har kallutrymmen, där lägenhetsförråden samt el- och ackumulatorrum är 
placerade. Ytterväggarna till dessa utrymmen ingår inte i huskropparnas klimatskal och är 
inte alls lika isolerade. De består av enkla träregelstomme och utgör sin egen stomme för 
att undvika att köldbryggor skall uppstå. Om de enkla trästommarna som inte är isolerade 
hade brutit igenom de tjocka ytterväggarna som utgör klimatskalet, skulle köldbrygga 
uppstå eftersom den enkla trästommen leder värme bättre. På samma sätt har balkongen 
egen stomme, fast då bestående av stålreglar, för att köldbryggor inte skall förekomma. 
elare gjuts i grunden och på dessa byggs sedan upp balkongpelarna. På så vis står P

b
 

Bilden till vänster: En stomme 
av betong har många fördelar. 
Dels är det ett värmetrögt 
material som lagrar värme, dels 
ljudisolerar det bra
b
under byggskedet. 
 
Bilden 

marken
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och 
lluftsventilation med värmeåtervinning. Lösningen är energieffektiv då värmen i 

mellan väggar och tak. Den kalla 

hetsavskiljande betongväggarna finns det ingjutet imkanaler (frånluftskanal från 
ök och badrum). En sådan kanal delas av två lägenheter vilket bidrar till mindre 
enomföringar. Imkanalerna för ut den förorenade luften från kök och badrum via huvor 
å taket. 

 
 
 

 

Varje lägenhet har ett kallutrymme. Där ligger 
den så kallade ”kallentrén”, som fungerar som 
ett vindfång. Varje lägenhet har ett varsitt 
kallförråd som även den är placerad i detta 
kallutrymme.  
 
Kallutrymmet ingår inte i lägenheternas 
klimatskal och är därför en egen stomme för 
att inte bidra till onödiga köldbryggor. 

 

 

 
 
 
 
 
I och med att klimatskalet ska vara tätt, är det ventilationssystemet som mycket av 
passivhusprincipen bygger på. Frisk luft måste kunna komma in och förorenad luft ska 
kunna lämna byggnaden.  
I passivhus används FTX-system, och så även på Oxtorget. FTX-system är ett från- 
ti
frånluften återanvänds för att värma upp den kalla tilluften. Oxtorgets FTX-system har en 
verkningsgrad på 85 %, det vill säga att 85 % av värmen i frånluften kan återvinnas.  
 
Husen på Oxtorget har så få genomföringar som möjligt 
tilluften kommer in i huset via kallutrymmet (ackumulatorrum). Luften fortsätter till en 
värmeväxlare, som är placerad i en klädkammare. Där värms luften upp med hjälp av den 
återvunna värmen, efter detta fördelas tilluften i huset.  
I de lägen
k
g
p
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Bilden ovan visar principen med FTX-systemet på Oxtorget. De blå streckade linjerna med 
pil riktat mot huset symboliserar hur kalluften kommer in utifrån, via kallutrymmet och in i 
värmeväxlaren där den värms upp och fördelas i huset (röd streckad linje). De röda 
streckade linjerna med pil i riktning mot klädkammaren visar hur luften sedan tas tillbaka 
till värmeväxlaren för att återvinna 85 % av dess värme som värmer upp den friska 
tilluften, för att sedan släppas ut igen (blå streckade linje med pil ut från huset). 
 
De gula streckade linjerna visar hur imkanalerna transporterar ut os och vattenånga från 
kök och badrum ut genom huvor på taket. 
 
Bilden visar också, med röda, tunnare, streckade linjer, hur energin från solfångarna 
transporteras från taket till ackumulatorrummet för att värma upp vatten. 
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Bottenplattans uppbyggnad 
 
Grundplatta  
 
(sett uppifrån och ner) 

• 100mm Betong 
• 100mm Isolering, Styrolit isolerskiva 
• 250 Betonggrundsula 
• Armering  
• 100mm Isolering, floormate 300 SL-A-N (Min 140 kPa långtidslast) 
• 150 mm Dräneringslager 
• Geotextil 

 
Den här golvkonstruktionen har ett U-värde på 0,09 W/m²K.  
Plattan har en Styrolit Isolerskiva som består av expanderad polystyren och fungerar som 
värmeisolering och lastbärande material (Isover.se 2008-01-14). 
Floormate 300 är ett material gjort av extruderad polystyren vilket ger materialet en 
homogen och sluten cellstruktur. Materialet blir starkt och har bra isoleringsegenskaper  
(isover.se 2008-01-14). 
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Sockeln 
 
Sockeln är utvecklad av Isover och heter G:206. 
I sockeln ligger det 200 mm Styrolit och 100 mm STYROFOAM isolerskiva. I ytterkant 
ligger det 300 mm armerad betong och det ligger 100 mm betong på insidan av det inre L-
elementet. Sockeln är uppbyggd med två stycken L-element för att minimera köldbryggor i 
grundplattan. Som synes på bilden har betongpartierna inte någon som helst kontakt med 
varandra. Den yttre betongen (till höger) är armerad för att den ska ta upp alla laster från 
ytterväggarna.  
På det innersta L-elementet, liggandes mellan betongen, kommer mellanskiktet i 
ytterväggen som inte innehåller några reglar, endast isolering, ner. Det vill säga att 
cellplasten behöver ta upp laster endast från isoleringen. 
 

 Bilden längst till vänster 
är från utställningen som 
fanns ett tag påOxtorget. 
Utställningsobjektet visar hur 
sockeln ser ut på husen. 
Betong kan transportera 
värme betydligt mer än 
cellplasten. Betongskikten 
har därför ingen kontakt med 
varandra vilket ”hugger av” 
värmetransporten, det vill 
säga att risken för 
köldbryggor minskas. 
 
Den högra bilden visar A-
ritningen för samma sockel. 
Ytterväggens mellanskikt 
vilar på cellplasten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tjälisoleringen är 100 mm tjock och ligger 600 mm ut från sockelelementet runt hela 
husen. Detta görs för att undvika tjälskjutning. Vid hörn läggs 
det på ytterligare 0,6 m (totalt 1,2m) isolering då 
byggnadsdelen är utstickande. Det vill säga att byggnadsdelen 
är utsatt för mer kyla än värme. På bilden nedan kan vi se hur 
de kalla områdena är betydligt större på de utstickande 
delarna. I hörn som är vinklade inåt behövs ingen extra 
isolering då den uppvärmda andelen är tre gånger större än 
den nedkylda.  
 
 

                                   
Bilden ovan visar hur 
tjälisoleringen ligger utifrån 
sockeln. 
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Ytterväggens uppbyggnad 
Ytterväggens uppbyggnad är som bottenplattan konstruerad för att minimera köldbryggor 
samt att få fram så låga U-värden som möjligt. På grund av den minskade mängden trä får 
man plats med mer isolering i väggarna varvid isoleringsförmågan förbättras med cirka 15 
%. Detta har inneburit ny teknik och nya tankesätt. Ytterväggarna har trästomme med tre 
olika skikt. Beroende på problem med placeringen av plastfolie vid tätning, valdes att 
bygga ytterväggarna ”åt fel håll”. Det innebär att de inre regelverken (inre skiktet) byggs 
först. Plasten monteras, och sen byggs de två resterande skikten.   
 
Från insidan räknat, är det första skiktet bestående av en gipsskiva, 120 mm mineralull 
samt reglar och plastfolie. Det andra skiktet innehåller endast 150 mm skalmursskiva. Det 
tredje och sista skiktet består av 120 mm mineralull samt reglar, 45 mineralull samt 
horisontella reglar, luft/spikläkt och slutligen fasaden som är antingen träpanel eller 
fiberskiva. Sammanlagt har ytterväggarna 435 mm glasull.  
Anledningen till att ytterväggarna görs i sådana skikt är att det gynnar tätheten och 
reducerar köldbryggor. Det mellersta skiktet är obrutet utan reglar, på så vis undviks 
köldbryggor. Trä leder värme bättre än mineralull, och om då regeln skulle bryta 
mineralullsskiktet ökar hela byggkomponentens värmeledningsförmåga. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bilderna ovan visar väggens uppbyggnad. De olika skikten syns tydligt och hur det mellersta skiktet helt saknar 
reglar. Sammanlagt har väggen 435mm isolering 
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För att undvika att man punkterar plastfolien läggs den utanför den inre träregelstommen 
vilket är ca 120mm från gipsen på innersidan av väggen.  
Detta ger tillräckligt med utrymme för att kunna göra installationer i väggen utan att 
skada plastfolien. Väggen blir 476,2mm tjock + panel eller skiva, vilket är avsevärt 
tjockare än vid en normal husvägg.  
Ytterväggarna i husen har ett U-värde på 0,10 w/m²K och har isolering av glasull.  
Glasull är ett mycket bra material i många aspekter. Det är miljövänligt då det är 
återvinningsbart. Detta gör att man kan slippa en massa krångel med avfall och liknande. 
Vid tillverkningen används både gammal glasull samt återvunnet glas. Glasullen är 
miljöcertifierad enligt ISO 14001. Glasullen är värmetålig och tål mycket höga 
temperaturer. Den har också mycket goda ljudisoleringsegenskaper. Glasullen isolerar 
givetvis också mot värme och kyla. Detta beror av glasullens låga värmekonduktivitet, det 
vill säga förmågan att leda värme. 
 
 

Takets uppbyggnad 
Taket är en mycket viktig del i huset då den ska förhindra den varma stigande luften från 
att läcka ut ur konstruktionen. I husen ligger det hela 800mm lösull som gör att det blir ett 
U-värde på 0,08 W/mK. Taket har också ett takfönster fungerar som vädringslucka för att 
bli av med överskottsvärmen på sommaren samt för att få in dagsljus. Det gråa området 
på bilden visar betongkonstruktionens övre del. På detta isolerar man med 800 mm lösull. 
Bilden till höger visar hur takkonstruktionen ser ut på de tre hus som har inredd 
vindsvåning. 

 
 
 
 
 
 

Bilden till vänster visar takkonstruktionen på de två radhusen som inte har inredd vindsvåning. Bjälklaget 
är i betong och syns på bilden som något gråare. På betongstommen ligger 800 mm lösull. 
 
Bilden till höger visar en konstruktion som är ett utställningsexemplar som visas upp på Oxtorget för 
besökare. Konstruktionen visar hur taket är uppbyggt på husen med inredd vindsvåning. 
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Ytterdörren 
För att bli Sveriges energisnålaste hus behövde de bättre dörrar än marknaden kunde 
erbjuda. BSV arkitekter ritade en dörr som fick namnet Arctic Line till Passivhusen som 
man sedan lät Swedoor bygga. Dörren fick ett U-värde på 0.6 W/mK vilket är mycket 
lågt.  
 

Fönstren 
På Oxtorget används två olika slags fönster; ett öppningsbart och ett fast fönster. 
Tillverkarna är Kvillsfors och fönstren har ett U-värde på 1,0 W/mK respektive 0,9 
W/mK. Båda fönstertyperna har tre glas, med U-värde 0,6 W/mK, och argongas mellan 
dem. Argongas är en naturlig och miljövänlig gas som finns i luften omkring oss. Argongas 
används bland annat till att fylla mellanrummen i isolerrutor, för att förbättra glasets 
värmeisolerande egenskaper. Argongas har en lägre egenkonvektion än luft, beroende på 
att dess molmassa är större. Det vill säga att värme transporteras sämre i argongas än i 
vanlig luft, vilket bidrar till ett lägre U-värde.  
De öppningsbara fönstren har en så kallad kippfunktion, så kallat Dreh-kipp. Dreh-Kipp 
innebär att fönstret eller fönsterdörren är öppningsbar och sidohängd på traditionellt sätt 
men att det dessutom finns ett horisontellt vädringsläge där man kan låta fönstret vara 
öppet i överkant utan att någon kan ta sig in (kompositfonster.com 2007-12-20). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fönster typ KT192 är ett inåtgående fönster. 
Bilden visar hur fönstret är uppbyggt. Sett från 
utsidan är uppbyggnaden:  

• T4 Planitherm futur 
• 12-Argon 
• 4-Floatglas 
• 12-Argon 
• 4-Planitherm futur 

 
Glasets u-värde är 0,6 W/mK och hela fönster 
konstruktionens u-värde är 1,0 W/mK. 
 
Bilder och information kommer från Thomas 
Elofsson, produktansvarig på Kvillfors. 

Fönster typ KT195 är fasta fönster. 
Bilden visar hur fönstret är uppbyggt. Sett från 
utsidan är uppbyggnaden:  

• T4 Planitherm futur 
• 12-Argon 
• 4-Floatglas 
• 12-Argon 
• 4-Planitherm futur 

 
Glasets u-värde är 0,6 W/mK och hela fönster 
konstruktionens u-värde är 0,9 W/mK. 
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Finnvedsbostäder och BSV’s framtidsplaner. 
Erfarenheterna från Oxtorget har varit positiv för alla parter.  
Finnvedsbostäder har sadlat om helt och kommer att satsa på passivhus helhjärtat. Nästa 
projekt efter ”skolexemplet” Oxtorget blir fem-våningshus i Gröndal i Värnamo. Där byts 
solfångarna ut mot fjärrvärme. Passivhus har visats sig bli dyrare att bygga (10-15 % 
dyrare enligt BSV), men Finnvedsbostäder menar att de hellre lägger ner extra kostnader i 
början för att sedan få ut mer av det i längden. På så vis har de ett långsiktligt tänk. 
 
Förutom passivhus engagerar Finnvedsbostäder sig andra miljövänliga ting. 
En ny upptäckt är en avloppsvärmeväxlare för att återvinna värme från spillvatten.  
I Värnamo finns ett fält med solfångare i vilket Finnvedsbostäder är delaktiga i. Det är 
billigare och bättre att samla en massa solfångare på ett fält då det blir med lättskött och 
mer koncentrerat. De får också bidrag från saten annars hade inte fältet varit möjligt att 
genomföra.  
Finnveden planerar också att byta ut fönster på en del av deras fastigheter för att få ner 
energikostnaderna på dessa med. Det finns inte ekonomi till att tilläggsisolera.  
 
BSV Arkitekter och Ingenjörer AB har efter Oxtorget blivit tillfrågade att rita flera 
passivhus. Att rita Oxtorget krävde utbildning som företaget fick kosta på sig. Det är inget 
som ångras då de har efterfrågats på markanden och de anser att kostnaderna för 
utbildningen var värt pengarna och de får igen pengarna genom sitt nu kunnande inom 
passivhusbygge.  
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Resultat  
och Slutsats 

 
 
I denna del visas och tolkas diagram av temperaturer inomhus och 
utomhus, den tillförda elvärmen och den totala elförbrukningen i 
lägenheterna. Sedan presenteras vad vi utifrån undersökningarna har för 
slutsatser. Har Oxtorgets passivhus presterat som förväntat? 
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Hur fungerar husen idag? 
Det görs ständigt mätningar på innerklimatet i ett par lägenheter för att kontrollera att 
husen fungerar som de ska. Eftersom de boende utför sina energiförbrukningsmätningar 
själva skapar det en medvetenhet av hur mycket energi som förbrukas och på så vis kan 
pengar sparas in. Som tidigare nämnts så har människors vanor och beteende mycket att 
göra med hur pass mycket energiåtgången blir.  
 
I och med installationen blev det fel med solfångarna som inte kunde fungera fullt ut, 
problemet är nu löst. Det var väldigt få soltimmar i somras och därför kunde inte den 
verkliga potentialen av solfångarna utnyttjas. Trots detta har tappvattnet, som får sin 
värme från solfångarna, tillgodosett lägenheternas behov.  
 
NCC lovade att göra allt för att uppnå en täthet på 0,2 l/s m2 vid 50 Pa. Mätningarna som 
utförts visar att en del av lägenhetstyperna har klarat sig under 0,2 l/s m2 vid 50 Pa, 
medan vissa lägenhetstyper har överstigit värdet. Medelvärdet för alla lägenheter blev 
dock precis 0,2 l/s m2 vid 50 Pa. 
 
 

Kostnader för de boende 
De som bor på Oxtorget har rent kostnadsmässigt inte billigare än andra invånare i 
Värnamo. Lägenheterna har Finnvedsbostäders högsta hyror beroende på att de är relativt 
nybyggda.  
Energiförbrukningen i husen är 60 % mindre än i ett konventionellt hus. Därför tjänar de 
boende in en hel del pengar i energikostnader. 
Varför folk väljer att bo i passivhus kan ha sin grund i sin egen känsla att man gör 
någonting bra för miljön då man bor i ett energieffektivt hus. 
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Resultat 
 

Temperatur 
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Diagrammet ovan visar medeltemperaturen i samtliga lägenheter i förhållande till 
temperaturen utomhus i januari månad 2007. 
 
Kurvan för lägenhetstemperaturen visar att en jämn temperatur i lägenheterna har 
uppfyllts och blir något lägre endast när temperaturen utomhus är som lägst. 
Temperaturerna inomhus ligger runt +22 grader, runt +21 grader som lägst. Detta är mer 
än tillfredsställande då den rekommenderande temperaturen är +20 - 23 grader, och för 
känsliga grupper (till exempel äldre personer) +22 - 24 grader (sos.se 2007-12-19). 
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Elvärme 
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Diagrammet visar medelvärdet av utomhus- och inomhustemperaturen samt den tillförda 
elvärmen. Den tillförda elvärmen ligger runt 3- 12 kWh, beroende på temperaturen 
utomhus. I konventionella bostäder ligger det genomsnittliga värdet på 8-9000 kWh/år. 
 
När utomhustemperaturen är relativt mild så är tillförseln av elvärme relativt låg. När 
temperaturen utomhus sedan sjunker stiger den tillförda elvärmen. 
 
Inomhustemperaturen sjunker som innan skrevs då utomhustemperaturen sjunker. 
Samtidigt ökar den tillförda elvärmen, men temperaturerna i lägenheterna resulterar ändå 
i något lägre grad. 
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Totala elförbrukningen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Med den totala elförbrukningen menas all hushållsel samt el från el-patronen. 
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Liksom de andra kurvorna så påverkas den totala eltillförseln av hur utomhustemperaturen 
ter sig.  
Då utomhustemperaturen sjunker, sjunker även lägenhetstemperaturerna med ungefär en 
grad. Samtidigt höjs elvärmen och då också den totala eltillförseln. 
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Jämförelse mellan Oxtorget och ett konventionellt hus 

Följande diagram visar jämförelser mellan Oxtorgets och ett konventionellt hus 
energiförbrukning per m2. De Konventionella husen byggdes strax innan Oxtorget och är 
moderna och relativt energieffektiva bostäder, men inte alls i samma utsträckning som 
Oxtorget. 
 

                 Oxtorget           Konventionellt hus 

 

   Helår/Omr Helår/m2 Helår/Omr Helår/m2 
   (kWh) (kWh) (kWh) (kWh) 
Lägenhetsel 151921 48,7 102058 52 
Värme/Varmvatten 42453 13,6 191389 97,5 
Fastighetsel 14448 4,6 3782 1,9 
Solenergi  -32358 -10,4    
Summa       
köpt energi 208822 66,9 297229 151,5 

 
Fastighetselen är den el som tillkommer till hela områdena. Ur diagram och tabell kan 
läsas att Oxtorget förbrukar mer fastighetsel än det konventionella husen. Oxtorget antogs 
bli uppmärksammat och därför satsade Finnvedsbostäder fullt ut på omgivningen runt 
passivhusen. Området har därför mer belysning vilket resulterar i den högre förbrukningen 
av fastighetsel. 
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De största skillnaderna ligger i förbrukningen av värme/varmvatten. Oxtorget har en klar 
fördel i sin förbrukning. FTX-systemet med sin värmeåtervinning bidrar till att Oxtorget har 
så låga siffror. Eftersom det mesta av värmen återvinns behövs inte så mycket tillsatt 
värme.  
Det går åt energi för att värma vatten. Det värms dels av solenergin från solfångarna och 
dels av elvärmepatron som drivs av vindkraft. På Oxtorget förbrukas mindre vatten per 
lägenhet på grund av att energisnåla vattenblandare har låtit installeras. Detta och att det 
går åt mindre värme bidrar till de låga värdena.  
 
Lägenhetselen låg lite bättre till i passivhusen, detta är på grund av att Finnvedsbostäder 
har valt vitvaror med A++ märkning som förbrukar mindre energi. De boende kan få ner 
energiförbrukningen ytterligare om de också använder lågenergilampor och stänger av 
apparater istället för att ha dem på standby när de inte används.  
 
 

Slutsats 
Vi tror på en framtid med passivhus. Enligt oss ska passivhusen bli den nya standarden, 
det vill säga att det hädan efter ska nybyggnationer ske efter passivhusprincipen. Vi är 
medvetna om att det kostar runt 10-15 % mer att bygga passivhus, men vi är också helt 
övertygade om att det kommer att vara värt det i längden. Det är ett billigt pris när det 
gäller vår planets överlevnad. 
 
Utifrån våra undersökningar har vi kommit fram till att syftet med att minska 
energiåtgången fungerar. 60 % av energiförbrukningen i ett hushåll kan enkelt sparas 
genom att bygga husen som i vårt studieexempel, passivhusen på Oxtorget.  
 
Utifrån våra undersökningar anser vi att det egentligen inte finns några negativa sidor med 
husen. Det enda som vi skulle tolka som negativt är att det inte finns tillräckligt med 
kännedom om husen i byggbranschen. Vi förstår att passivhus är relativt nytt i Sverige och 
det är inte många som har fått erfara att projektera och bygga dessa hus. Det kan uppstå 
problem för byggarbetarna som är vana att bygga hus på traditionellt vis om de inte får 
utbildning eller motsvarande i passivhusbyggande. Eftersom vi har redovisat hur viktigt 
det är att husen blir så täta som möjligt är detta av en mycket stor vikt för den fortsatta 
utvecklingen av husen.  
 
Med tiden kommer vi vänja oss vid att bygga passivhus och vi hoppas att de kommer att 
utvecklas och bli ännu mera energieffektiva. 
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